
Trzemeszno, dnia 10 marca 2022 r. 
RGNK.6220.18.2021 

 
  ZAWIADOMIENIE 

  

 Zgodnie z art. 10 § 1, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 lipca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. –  
dalej ustawa ooś), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne składającej się z ośmiu 
zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda na działce o nr ewid. 142/1 
w obrębie Wymysłowo” 

zawiadamiam strony postępowania  

− o opinii znak ON.NS.9022.5.104.2021 wydanej przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w dniu 22.12.2021 r. 
niestwierdzającej potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko; 

− o opinii znak PO.ZZŚ.4.435.851.2021.MDB.1 wydanej przez Dyrektora Zarządu 
Zlewni w Poznaniu w dniu 08.12.2021 r. niestwierdzającej potrzeby 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko; 

− o złożonych w dniu 13.01.2022 r. pisemnych wyjaśnieniach Inwestora na 
wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu za 
pośrednictwem Burmistrza Trzemeszna; 

− o opinii znak WOO-II.4220.1984.2021.MP.3, wydanej przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 04.02.2022 r. 
niestwierdzającej potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko oraz wskazującej na konieczność uwzględnienia w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowanych określonych warunków i wymagań; 

− o wystąpieniu pismem z dnia 11.02.2022 r. do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w 
Inowrocławiu z pismem przekazującym uzupełnienie, w celu wydania opinii z 
uwzględnieniem całego dotychczas zebranego materiału dowodowego; 

− o piśmie znak ON.NS.9022.5.104.2022 wydanym przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w dniu 24.02.2022 r. 
podtrzymującym opinię znak ON.NS.9022.5.104.2021 z dnia 22.12.2021 
niestwierdzającej potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko; 

− o opinii znak PO.ZZŚ.4.435.851.2021.MDB.2 wydanej przez Dyrektora Zarządu 
Zlewni w Poznaniu w dniu 24.02.2022 r. uwzględniającą cały materiał 
dowodowy, niestwierdzającej potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 
na środowisko; 



− że zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, jest kompletny i pozwala na jej 
rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej. 
 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (dalej k.p.a.) „Organy administracji publicznej obowiązane są 
zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań”. Mając powyższe na względzie informuję 
strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją w/w sprawy 
w Urzędzie Miejskim Trzemeszna ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, pokój nr 1 w 
godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia. 

Informuję, że z uwagi na trwające postępowanie w trybie 10 kpa sprawa 
zostanie załatwiona w terminie 30 dni, z tym, że zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do 
terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 
prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania 
oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych 
od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Trzemeszna. Ponaglenie 
można wnieść, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. 
lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 k.p.a 
(bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż to jest niezbędne do 
załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 
 Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a. niniejsze obwieszczenie umieszcza się 
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Gminy Trzemeszno 
www.bip.trzemeszno.pl zakładka Ochrona Środowiska, na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim Trzemeszna oraz tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa 
Wymysłowo a także na terenie Gminy Gniezno w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 Doręczenie zawiadomienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie niniejszego 
zawiadomienia następuje z dniem 14 marca 2022 r.  

Z up. Burmistrza 
(-) 

Dariusz Jankowski 
Zastępca Burmistrza 

Otrzymują:  
1. Wnioskodawca  
2. Strony uczestniczące w trybie 49 kpa 
3. A/a (RGNK, RI) 
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