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Czempiń, 25 października 2021 roku 

RG.6730.86.2021.KB 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

Podaję do wiadomości, że w dniu 22 października 2021 r. wydana została decyzja nr 

RG.6730.86.2021.KB o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej 

na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 17 MW (z możliwością realizacji w 

etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 17 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

zlokalizowaną, na działkach o nr ewid.: 32, 36/1, 35/1, 46/1, 36/2, 45/2, 35/2, 46/2 obręb Bieczyny, 

gmina Czempiń oraz na częściach działek o nr ewid. 34, 30, 38 obręb Bieczyny, gmina Czempiń. 

W ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr 

IS.6220.2.2021.EL z dnia 1 czerwca 2021 r. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 32, 34, 36/1, 30, 35/1, 46/1, 

44/1, 36/2, 38, 45/2, 35/2 i 46/2 obręb Bieczyny w gminie Czempiń.”  

Ponadto udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czempiniu 

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

RG.6730.86.2021 z dnia 22 października 2021 r. na okres 14 dni od dnia 25 października 2021 r. 
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