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Zawiadomienie - Obwieszczenie 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu 

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

   

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń zawiadamia 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów  

i materiałów przed wydaniem decyzji 

 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

„Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m na działce o nr 20/6, obręb 

Cieszyny, gmina Golub – Dobrzyń” 

20 stycznia do Urzędu Gminy wpłynęło ostatnie uzgodnienie tj. Postanowienie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniające realizację przedsięwzięcia znak: 

WOO.4221.246.2022.PS1.3. 

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona 

postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia 

ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy 

Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.      

W myśl art. 74 ust 3a 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 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba 

stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie 

stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w 

formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo 

przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

 

 

Wójt Gminy  

Marek Ryłowicz 

https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.033.0000256,USTAWA-z-dnia-14-czerwca-1960-r-Kodeks-postepowania-administracyjnego.html#ap_49
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