
Wójt Gminy Chełmża 

     ul. Wodna 2 

   87-140 Chełmża          

       Chełmża, dnia 25 listopada 2022 r.  

GKOŚ.6220.17.2022      

 

Obwieszczenie  

Wójta Gminy Chełmża 

o zebraniu materiału dowodowego  

 

Wójt Gminy Chełmża na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 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 z późn.zm.)  

 

zawiadamia 

o zebraniu wszystkich dowodów niezbędnych do wydania postanowienia o obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu 

wszczętym na wniosek z dnia 31 października  2022 r. FRV Poland 1 Sp. z o.o.  z siedzibą 

w Warszawie ul. Al. Ujazdowskie 41 00-540 Warszawa w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

elektrowni fotowoltaicznej Dźwierzno o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie ewidencyjnym Dźwierzno, Gmina Chełmża 

 

Strony postepowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z opiniami: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2021 r. 

znak:WOO.4220.1103.2022.AG1, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 

21 listopada 2022 r. znak: N.NZ.40.2.2.7.2022 i Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu z dnia 15 listopada 2022 r. znak: 

GD.ZZŚ.5.435.603.2022 WL oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2 w Chełmży, 

w okresie 7 dni przypadających po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 

obwieszczenia, w dniach pracy, w godz. 800 – 1400, po uprzednim telefonicznym 

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

Ponieważ w sprawie liczba stron postępowania 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.  

 

Obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości w dniu 25 listopada 2022 r. na 

okres 14 dni, poprzez zamieszczenie: 

1) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscowości 

Dźwierzno; 



2) na stronie internetowej Gminy Chełmża 

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

Informacji Publicznej Gminy Chełmża. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 

(art. 49 Kpa). 

 

 

Z up. Wójta 

/-/ dr inż. Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 
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