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Czempiń, dnia 30 sierpnia 2022 roku 

RG.6733.31.2022.EN 

OBWIESZCZENIE  

Burmistrza Gminy Czempiń  

Stosownie do art. 72 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 odziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.) 

 

podaję do wiadomości, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. wydana została decyzja  

nr RG.6730.31.2022.EN o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni 

fotowoltaicznych o  mocy do 30 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 30 

MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na części działek o nr ewid. 117, 77/2, 76/2, 

273, 56, 55/2, 54/2, 59, 58, 57 obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń 

 

w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach  

nr IS.6220.11.2021.MS z dnia 29 marca 2021 roku: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 

76/2, 77/2, 117, 273 obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń”. 

 

Ponadto udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czempiniu, www. 

https://czempin.biuletyn.net/skan, skan zanonimizowanej decyzji o warunkach zabudowy  

nr RG.6730.31.2022.EN z dnia 3 sierpnia 2022 r. na okres 14 dni do dnia 13 września 2022 roku.  

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie. 

 

Z up. Burmistrza 

mgr Arleta Kochanowicz 
Kierownik Referatu 
Planowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 

Sprawę prowadzi: 

mgr inż. arch. Elżbieta Nowak 

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 

tel.: +48 (61) 282 67 03 wew. 124, e-mail: e.nowak@ug.czempin.pl 


