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OBWIESZCZENIE   
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

 
 

 Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (  Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 
2 czerwca 2021 roku, na wniosek firmy FFW Grzęby Sp. z o.o., Gołkówko 22, 87-322 
Jastrzębie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :  
budowie elektrowni fotowoltaicznej ( SPV Grzęby ) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w 
tym także etapowo ) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 
ewidencyjnym 124/1 w obrębie Grzęby, gmina Świedziebnia.  
 
  Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego 
przedsięwzięcia  jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia 
na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.    
 
 Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach  wynikających         
z art. 10 k.p.a., polegających na  prawie do czynnego udziału w każdym stadium  postępowania. 
 
 Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o 
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2021 poz. 247 ).  oraz  § 3 ust. 1 pkt 54 
rozporządzenia Rady ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie  określenia 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  szczegółowych  
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) decyzję środowiskową w niniejszej 
sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii pomocniczych i uzgodnień z następującymi organami:  
 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy 
 Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie 

 
           Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.   
 
 Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania  sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień , spowodowanych z winy strony albo                
z przyczyn niezależnych od organu.  
 



           Na podstawie art. 41 k.p.a. w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele                                 
i pełnomocnicy maja obowiązek  zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenia pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny. 
 
 W związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach 
oddziaływania na środowisko informuję o możliwości  zapoznania się z aktami sprawy, 
uzyskania  wyjaśnień w sprawie, składania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy 
Świedziebnia , w pokoju nr 2, w godzinach urzędowania. 
 
           Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.  
 
           Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w tut. urzędzie przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Wskazuję dzień publicznego obwieszczenia 11.06.2021r. 
                                                                                        
 
                                                                                                      WÓJT 
                                                                                            (-) Szymon Zalewski 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Strony postępowania – poprzez obwieszczenie 
2) Urząd Gminy Świedziebnia 
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na: 
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świedziebnia: www.bip.swiedziebnia.pl 
2) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świedziebnia 
3) tablicy ogłoszeń sołectwa Grzęby 
 
 
 
 
                                                                                                                
 


