
 

Wójt Gminy Chełmża 

     ul. Wodna 2 

   87-140 Chełmża 

Chełmża,  11 kwietnia 2022 r.  

GKOŚ.6220.28.2021 

 

Obwieszczenie  

o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Wójta Gminy Chełmża z dnia 02 marca 2022 r. o 

zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o 

łącznej mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami 

transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. 204 w obrębie Skąpe, Gmina Chełmża 

na maksymalnej łącznej powierzchni do 7 ha znak: GKOŚ.6220.28.2021  

 

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

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), 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 

2021 r. poz. 2373 z późn.zm.),  

 

Zawiadamia 

że w obwieszczeniu Wójta Gminy Chełmża z dnia 02 marca 2022 r. o zebraniu materiału 

dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 8 MW 

składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. 

204 w obrębie Skąpe, Gmina Chełmża na maksymalnej łącznej powierzchni do 7 ha 

stwierdzono błąd pisarski w wierszu 8 od dołu: 

jest „12 stycznia 2022 r.” 

a powinno być „02 marca 2022 r.”, 

pozostałe informacje zawarte w obwieszczeniu z dnia 2 marca 2022 r. pozostają bez mian.  

Z metryki dokumentu dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty wynika jednoznacznie, że 

zamiarem organu było wskazanie daty 02 marca 2022 r., a w wyniku oczywistej omyłki 

pisarskiej błędnie wpisano 12 stycznia 2022 r.. 

 

Ponieważ w postępowaniu liczba stron przekracza 10, zgodnie 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 oraz art. 49 

Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez 

obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości.  

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty 

publicznego ogłoszenia  

 

     Z up. Wójta 

/-/ dr inż. Kazimierz Bober 

  Zastępca Wójta 


