
Gmina Chełmża 

ul. Wodna 2 

87-140 Chełmża    

       Chełmża, dnia    03   marca 2020 r.  

GKOŚ.6220.18.2019      

 

Obwieszczenie  

Wójta Gminy Chełmża 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

w związku nieujawnionym stanem prawnym nieruchomości znajdującej się  

w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

 

 

Wójt Gminy Chełmża na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ((Dz.U. z 2020 r. poz. 256) dalej Kpa,  

w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późń.zm.)   

 

zawiadamia strony postępowania 

że w dniu 02 marca 2020 r. na wniosek z dnia 26 września 2019 r. (uzupełniony w dniu 04 

listopada 2019 r.) WWS Toruń Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,  ul. Gdańska 4a, 87-100 

Toruń została wydana decyzja nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Kiełbasin 1”  

o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz 

urządzeń elektroenergetycznych na części działki ew. 88/4 obręb Kiełbasin, Gmina 

Chełmża w sprawie oznaczonej znak:GKOŚ.6220.18.2019. 

 

W związku z nieujawnionym stanem prawnym w ewidencji gruntów w zakresie adresów 

właścicieli nieruchomości działki 91/1 znajdującej się w obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – 

zawiadomienie stron o wydanej decyzji następuje przez obwieszczenie, które podaje się do 

publicznej wiadomości w dniu 03 marca 2020 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscowości Kiełbasin, a także na 

stronie internetowej www.gminachelmza.pl/BIP/ochronasrodowiska/ogłoszenia  

i komunikaty - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża. 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne  obwieszczenie. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy 

Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża w pok. 18, w godzinach 8ºº-14ºº, w dniach pracy 

Urzędu Gminy.  

W ciągu  14 dni od daty upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego 

obwieszczenia  strona może złożyć odwołanie od decyzji nr 1/2020  z dnia 02 marca  

2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Kiełbasin 1” o mocy do 1 MW, linii SN wraz  

z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na 

części działki ew. 88/4 obręb Kiełbasin, Gmina Chełmża do Samorządowego Kolegium 

http://www.gminachelmza.pl/BIP/ochronasrodowiska/ogłoszenia


Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmża; 

www.bip.gminachelmza.pl/ochrona środowiska/ ogłoszenia i komunikaty, w sposób 

zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Sołectwa Kiełbasin, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża. 
   

       
 

 

 

 

Z up. WÓJTA 

dr inż. Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 
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