
WÓJT GMINY ŚWIEDZIEBNIA                                                                  Świedziebnia, 22.06.2021 r. 

GP.6220.3.2021 

 

OBWIESZCZENIE 

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY 

 Na podstawie art. 9, art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3, art. 33 ustawy z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ), a także  
§ 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie  określenia 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) w 
nawiązaniu do wniosku z dnia 04.05.2021 r., firmy eSolis Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 231, 85-438 
Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa 
farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o 
nr ewidencyjnym 166 w obrębie Zasady Nowe, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki”. 

 Wójt Gminy Świedziebnia zawiadamia że: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 24.05.2021 r. 
(postanowienie sygn. WOO.4220.499.2021.MD1.2) nie stwierdził konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku pismem z dnia 
01.06.2021 r. (opinia sygn. WA.ZZŚ.7.435.1.154.2021.JB) nie stwierdziło konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy pismem z dnia 18.05.2021 r. (opinia  
sygn. N.NZ-42-Ś-136/5168/21) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

           Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia  niniejszego 
obwieszczenia na zapoznanie się z aktami w wyżej wymienionej sprawie i wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 §1 kodeksu postępowania administracyjnego strony 
postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i uwagi w 
siedzibie Urzędu Gminy w Świedziebni, 87-335 Świedziebnia 92A, pokój nr 2 od poniedziałku do 
piątku w godzinach urzędowania. 

 

                                                                                                      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 Zasady 


