
Wójt Gminy Chełmża 

     ul. Wodna 2 

   87-140 Chełmża 

                   Chełmża, dnia  04 maja 2022 r. 

GKOŚ.6220.28.2021 

 

 

 

OBWIESZCZENIE  

o wniesieniu odwołania od decyzji administracyjnej Wójta Gminy Chełmża Nr 6/2022 z 

dnia 11 kwietnia 2022 r. znak GKOŚ.6220.28.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o 

łącznej mocy 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 i cofnięciu wniesionego odwołania. 

 

Na podstawie art. 131 i art. 137 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 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.), Wójt Gminy Chełmża  

 

zawiadamia 

że w dniu 25 kwietnia 2022 r. r. zostało wniesione przez Adriana Błaszkiewicza pismo z dnia 

25 kwietnia  2022 r. zatytułowane odwołanie od decyzji Wójta Gminy Chełmża Nr 6/2022 z 

dnia 11 kwietnia 2022 r. znak GKOŚ.6220.28.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej 

mocy 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.  

Adrian Błaszkiewicz nie posiada tytułu prawnorzeczowego do gruntów położonych w 

obszarze planowanej inwestycji stąd też nie został uznany za stronę w przedmiotowym 

postępowaniu. 

W dniu 28 kwietnia 2022 r. do Wójta Gminy Chełmża wpłynęło pismo Adriana 

Błaszkiewicza w którym cofa on wniesione w piśmie z dnia 25 kwietnia 2022 r. odwołanie od 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 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. 

 



Złożenie środka odwoławczego od rozstrzygnięcia organu I instancji jest prawem strony 

postępowania i to ona decyduje, czy ze środka tego chce skorzystać. Cofnięcie zatem już 

złożonego przez nią środka jest także jej uprawnieniem, jednak podlega ono ocenie przez 

organ odwoławczy, o czym przesądza art. 137 k.p.a. Z mocy tego przepisu tylko ten organ ma 

prawo dokonania prawidłowości cofnięcia środka zaskarżenia i wydania stosownego 

rozstrzygnięcia. Wydanie przez organ odwoławczy rozstrzygnięcia w sprawie cofnięcia 

środka odwoławczego lub w związku z nim kończy postępowanie w sprawie - wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 4 lipca 2019 r. I OSK 1692/18. 

 

Pisma Adriana Błaszkiewicza wraz z aktami sprawy na podstawie art. 133 Kodeksu 

postepowania administracyjnego zostały przekazane przez Wójta Gminy Chełmża w dniu 02 

maja 2022 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-

100 Toruń celem rozpatrzenia.    

 

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 w dniu 04 maja 2022 r.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie: 

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscu planowanego 

przedsięwzięcia w miejscowości Skąpe; 

2) na stronie internetowej Gminy Chełmża 

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

3)  

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 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(137)&cm=DOCUMENT
https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty

