
Zbójno, dn. 21.10.2022 r. 

OŚN.6220.1.2022 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Zgodnie z art. 74 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 (t.j. Dz. U z 2022, poz. 1029 ze zm.), 

zawiadamiam, 

że w toku postępowania w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 107/2, 

108/7, 108/11, 110, 111, 112, 115, 116 oraz 97/9, 114  w obrębie Rembiocha, gmina 

Zbójno” złożonego na wniosek inwestora Rafała Orzechowskiego KPE FARMS Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko wydane zostało 

postanowienie z dnia 21.10.2022 r., znak: OŚN.6220.1.2022 w sprawie zawieszenia ww. 

postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 63 ust. 6 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, na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym 

stadium postępowania i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów, dowodów                          

i zgłoszonych żądań. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą 

zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178 A, 87-645 Zbójno, pokój nr 24,            

w godzinach 7:30–15:30, tel.(054) 280 19 21.   
 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku 

zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pan Rafał Orzechowski KPE FARMS Sp.z o.o., ul. Grunwaldzka 2/3, 85-236 

Bydgoszcz, 

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie, 

3. Sołtys wsi Rembiocha, gmina Zbójno, 

4. BIP Urzędu Gminy Zbójno, 

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójno, 

6. A/a 


