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OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Czernikowo
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 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 2018 r. poz. 2081 j.t ),

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 15.01.2019 r. , działając w oparciu o opinie:
* Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, znak: GD.ZZO.5.435.298.2018.RW z dnia 20.07.2018 r. (data wpływu 
23.07.2018 r.),

x Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak:
N.NZ.40.2.7.3.2018 z dnia 30.07.2018 r. (data wpływu 03.08.2017 r.) 

x Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak
W00.4220.369.2018.PP.3 z dnia 16.11.2018 r. (data wpływu 16.11.2018 r.)

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.5.3.2018 dla 
przedsięwzięcia pn.: Budowa na działce nr 80/2 w obrębie Jackowo, gm. Czernikowo 
elektrowni fotowoltaicznej „Jackowo” składającej się z wolnostojących paneli 
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i 
stacjami transformatorowymi.

Postępowanie wszczęto na wniosek Pana Jakuba Wiercińskiego pełnomocnika firmy Wiatrel 
Sp. Komandytowa ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania 
się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Toruniu oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie 
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki 
w godzinach 7— -  15— oraz wtorki w godzinach 8 — -  16—

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czemikowo.pl. a także wywieszone na tablicach ogłoszeń: 
w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo i w miejscu realizacji inwestycji.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 15 stycznia 2019 r.

http://www.bip.czemikowo.pl

