
 

Golub – Dobrzyń, 2022-01-17 

GGR. 6220.14.15.2019 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania 

 

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Urząd Gminy w Golubiu 

– Dobrzyniu informuje, że na wniosek z dnia 13.01.2022 r. złożony przez: PV-SUN Sp. z o.o., 

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

zmiany decyzji GGR.6220.14.12.2019 z 08.01.2021 ustalonej dla „Budowy elektrowni 

fotowoltaicznych Białkowo A i Białkowo B o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową 

oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej 

niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na działce oznaczonej nr 

geodezyjnym 177/15, obręb Białkowo, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, 

województwo kujawsko – pomorskie na: „Budowę jednej lub dwóch elektrowni 

fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,5 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem 

do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi 

do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na działce oznaczonej nr 

geodezyjnym 177/23 (powstałej z podziału działki 177/15), obręb Białkowo, gmina 

Golub – Dobrzyń. 

Zgodnie z art. 33, ust. 1, pkt 7 w/w ustawy można zapoznać się z wnioskiem dotyczącym 

planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój 

nr 2, tel.  (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 730 - 1530. 

 

Wójt Gminy 

(*)Marek Ryłowicz 

 
 

 

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 
2020 r., poz. 283 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. 
 

Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach 
szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych 
osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Golub – Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl 

 

https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.033.0000256,USTAWA-z-dnia-14-czerwca-1960-r-Kodeks-postepowania-administracyjnego.html#ap_49
https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.033.0000256,USTAWA-z-dnia-14-czerwca-1960-r-Kodeks-postepowania-administracyjnego.html#ap_49
http://www.uggolub-dobrzyn.pl/news/klauzula-informacyjna

