
Wójt Gminy Chełmża 

     ul. Wodna 2 

   87-140 Chełmża 

       Chełmża, dnia 27 czerwca 2022 r.  

GKOŚ.6220.4.2022      

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na  budowie o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, przemysłową, elektroenergetyczną z możliwością etapowania realizacji 

inwestycji poprzez budowę kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW 

na działce 342/2 w miejscowości Skąpe, Gmina Chełmża  i powierzchni do ok. 5 ha w 

sprawie oznaczonej znak sprawy: GKOŚ.6220.4.2022 

 

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

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) 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 2022 r. poz.1029)   

 

zawiadamia strony postępowania, 

że w dniu  27 czerwca 2022 r. w postępowaniu wszczętym na wniosek Solar PV 1 Sp. z 

o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Wrzosowa 4 86-105 Świecie z dnia 29 marca 2022 r. 

(uzupełniony w dniu 13 kwietnia 2022 r.)  wydał decyzję nr 8/2022 o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o 

łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przemysłową, 

elektroenergetyczną z możliwością etapowania realizacji inwestycji poprzez budowę kilku 

instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW na działce 342/2 w miejscowości 

Skąpe, Gmina Chełmża  i powierzchni do ok. 5 ha w sprawie oznaczonej znak sprawy: 

GKOŚ.6220.4.2022. 

 

Treść decyzji udostępniono na stronie internetowej Gminy Chełmża 

https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty w dniu 27 czerwca  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.  

 

W dniu 27 czerwca  2022 r. obwieszczenie Wójta Gminy Chełmża z dnia  27 czerwca 

2022 r. o wydaniu decyzji nr 8/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

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


przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przemysłową, elektroenergetyczną z 

możliwością etapowania realizacji inwestycji poprzez budowę kilku instalacji 

fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW na działce 342/2 w miejscowości Skąpe, 

Gmina Chełmża  i powierzchni do ok. 5 ha w sprawie oznaczonej znak sprawy: 

GKOŚ.6220.4.2022. 

zostało umieszczone na okres 14 dni na: 

1) tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscowości Skąpe; 

2) w BIP Gminy Chełmża https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-

komunikaty 

 

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 dni pracy po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu i godziny pod nr tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 50. 

 

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

obwieszczenia, strona może złożyć odwołanie od decyzji nr 8/2022 z dnia  27 czerwca 

2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, przemysłową, elektroenergetyczną z możliwością etapowania realizacji 

inwestycji poprzez budowę kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW na 

działce 342/2 w miejscowości Skąpe, Gmina Chełmża  i powierzchni do ok. 5 ha w 

sprawie oznaczonej znak sprawy: GKOŚ.6220.4.2022. do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża. 

 

       

Z up. Wójta 

/-/ dr inż. Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


