
 
Chełmża, dnia 14 grudnia 2021 r.  

PIR.6730.115.2021  

 

OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Chełmża 

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 
elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1/8 w miejscowości 

Dziemiony, Gmina Chełmża 

 
Wójt Gminy Chełmża na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 6 i 6a ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 z późn. 
zm.) zawiadamia, że 14 grudnia 2021 r. na wniosek z dnia 14.10.2021 r. PV 540 Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, reprezentowanej przez Iwonę Frącek, wydał decyzję nr 112/2021 o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr 1/8 w miejscowości Dziemiony, Gmina Chełmża, w 
sprawie oznaczonej PIR.6730.115.2021. 
 

Treść decyzji udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża 
https://www.bip.gminachelmza.pl/ w dniu 14 września 2021 r. 

 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w dni pracy Urzędu Gminy 

Chełmża, ul.Wodna 2, 87-140 Chełmża, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny 
pod nr tel. 56 675 60 76 wewn. 47. 

Decyzja oraz dokumentacja sprawy udostępniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
Miejsca publikacji: 
1) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża  

(www.bip.gminachelmza.pl) w dniu 14 grudnia 2021 r. 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
3) na tablicy ogłoszeń sołectwa Dziemiony, Gmina Chełmża.  
 

Z up. Wójta Gminy Chełmża 
dr inż. Kazimierz Bober  

Zastępca Wójta 
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