
Ustawa 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 ze zm.) zobowiązuje organ administracji do 

prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w 

formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu 

publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o 

środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla 

wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego 

ochronie. 
 

Lp. Karta informacyjna 

1.  Numer karty/rok 2022/A/1 

2.  Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej 

o mocy do 10 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działkach o nr 

ewid. 107/2, 108/7, 108/11, 10, 111, 112, 115, 116 

oraz 97/9, 114 w obrębie Rembiocha, gmina 

Zbójno. 

3.  Temat dokumentu inne 

4.  Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia. 

5.  Zakres przedmiotowy 

dokumentu 

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działkach o nr ewid. 107/2, 108/7, 108/11, 10, 

111, 112, 115, 116 oraz 97/9, 114 w obrębie 

Rembiocha, gmina Zbójno 

6.  Obszar, którego dokument 

dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Dz. 107/2, 108/7, 108/11, 10, 111, 112, 115, 116 

oraz 97/9, 114 w obrębie Rembiocha 

7.  Znak sprawy OŚN.6220.1.2022 

8.  Dokument wytworzył Osoba fizyczna 

9.  Data dokumentu 25.08.2022 r. 

10.  Dokument zatwierdził Osoba fizyczna 

11.  Data zatwierdzenia dokumentu 26.08.2022 r. 

12.  Miejsce przechowywania 

dokumentu 

Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 

Zbójno 

13.  Adres elektroniczny zawierający 

odnośnik do dokumentu 

https://www.bip.zbojno.pl/plik,6794,zawiadomieni

e-obwieszczenie.pdf 

14.  Czy dokument jest ostateczny 

tak/nie 

nie 

15.  Numery kart innych 

dokumentów w sprawie 

 

16.  Data zamieszczenia w wykazie 

danych o dokumencie 

26.09.2022 r. 

17.  Zastrzeżenia dotyczące 

nieudostępniania informacji 

 

18.  Uwagi  
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