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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE  
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

 
Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) 
 

Wójt Gminy Bądkowo zawiadamia, 
 
że na wniosek z dnia 18.01.2020r. (wpł. 28.01.2020r.) złożony przez Panią Martę Kaczmarek 
pełnomocnika firmy EARTH ENERGY Krzysztof Krukowski, Żakowice 1A, 99-314 
Krzyżanów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Słupy 
Duże) o mocy do 2.0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr  78/1 
obr. Słupy Duże, Gmina Bądkowo” 
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez: 

• zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bądkowo oraz Urzędu 
Gminy Zakrzewo; 

• zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Bądkowo, Urzędu Gminy 
Zakrzewo;  

• zamieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w pobliżu miejsca realizacji 
przedsięwzięcia. 

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy 
Bądkowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi 
do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Aleksandrowie Kujawskim, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni we Włocławku. 
 

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) stosownie do art. 64 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 
2018r. poz. 2081 z późn. zm.), wystąpiono do organów współdziałających o wydanie opinii w 
sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu 
raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy 
nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii. 
 



Zgodnie z art. 10 - Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do 
czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. W związku z tym w 
terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości osoby 
zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać stosowne uwagi i wnioski w 
Urzędzie Gminy Bądkowo, pokój nr 7, w godzinach od 7.30 do 15.30. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Marta Kaczmarek – pełnomocnik inwestora  
Woźniki 85, 97-371 Wola Krzysztopolska 

2. EARTH ENERGY Krzysztof Krukowski - inwestor 
Żakowice 1A, 99-314 Krzyżanów 

3. Marek i Ewa Wasielewcy – właściciel gruntu 
Słupy Duże 30, 87-704 Bądkowo 

4. Pozostałe strony postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) w formie 
obwieszczenia zgodnie z art. 49 KPA - na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej 
za pośrednictwem urzędów: 
 Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo; 
 Urząd Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo; 

5. a/a 


