
URZĄD GMINY 
BĄDKOWO 

woj. kujawsko-pomorskie Bądkowo, dn. 06.1 0.2020r. 

OŚGW.6220.4.2020 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 $ I i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), 

zawiadamiam, że 

w dniu 06 października 2020r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Bądkowo znak: 
OŚGW.6220.4.2020, w którym uznano, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,45 ha wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w miejscowości Kwiatkowo, dz. nr 33, 36 gmina Bądkowo”, nie 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Postanowienie dostępne jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Bądkowo, ul. 

Włocławska 82, 87-704 Bądkowo od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 — 15:30. 

Ponadto zawiadamiam o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w 
ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Jednocześnie informuję, że w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą 

zapoznać się z zebraną dokumentacją, m.in.: 

« opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu GD.ZZŚ.5.435.98.2020.WL z dnia 

18.03.2020r., 

« postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
WO0O.4220.229.2020.HN.4 z dnia 28.09.2020r. 

oraz wypowiedzieć się co do zgromadzonych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań 
w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, pok. 7 od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 — 15:30. 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o materiał dowodowy 
znajdujący się w aktach sprawy. 

Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
ooś oraz art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez 
obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bądkowo oraz 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 
Bądkowo i we właściwych miejscowo sołectwach (Biele i Kwiatkowo). Zgodnie z art. 49 Kpa 
zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 

niniejszego zawiadomienia. 4 
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