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GKOŚ.6220.13.2019 

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Chełmża  

o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko  

 

 Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 i art. 79 ust. 1 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 

2020 r. poz. 283 z późn.zm.) dalej ustawa, Wójt Gminy Chełmża 

 

zawiadamia 

że w terminie 30 dni tj. od dnia 19 sierpnia  2020 r. do 17 września 2020 r. będzie wyłożony do 

publicznego wglądu Raport o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na „budowie czterech budynków inwentarskich dla kur rodzicielskich ras 

mięsnych (9800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną infrastrukturą 

zlokalizowanych na działce  nr 131 w miejscowości Skąpe,  Gmina Chełmża, powiat toruński, 

województwo kujawsko-pomorskie” z dnia 05 marca 2020 r. opracowany przez Kamilę 

Dobrowolską, uzupełniony pismami z dnia 19 maja 2020 r. oraz 25 czerwca 2020 r. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich dla kur 

rodzicielskich ras mięsnych (9800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną 

infrastrukturą zlokalizowanych na działce  nr 131 w miejscowości Skąpe,  Gmina Chełmża, 

powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie wszczęte zostało w dniu 27 sierpnia 2019 

r. na wniosek z dnia 27 sierpnia 2019 r. na wiosek Avifarm s.c. Stanisław Nowak, Maciej 

Nowak z siedzibą w 86-230 Lisewo ul. Hallera 37. 

Przedsięwzięcie należy do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  

i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 37 i 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 

2016 r. poz. 71). 

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Chełmża. 

 

Zgodnie z art. 79 ustawy, postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości: 

• zapoznania się z dokumentacją sprawy wyłożoną do wglądu w Urzędzie Gminy 

Chełmża, ul. Wodna 2, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 

godzinach 8.00 – 14.00, w dniach pracy Urzędu Gminy, po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu i godziny pod nr tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 50, 

• składania uwag i wniosków w następujący sposób (art. 34 ustawy): 

− pisemnie na adres: Wójt Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 87-140 Chełmża, 

− ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, w Referacie 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w godzinach 8.00-14.00, w dniach 

pracy Urzędu Gminy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu  

i godziny pod nr tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 50, 

− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: info@gminachelmza.pl   

mailto:info@gminachelmza.pl
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w  okresie wyłożenia od dnia 19 sierpnia  2020 r. do 17 września 2020 r. 

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu do ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko podaje się do 

publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:  

1) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Wójta 

Gminy Chełmża na stronie https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam pod nr 16/2020. 

2) na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skąpe oraz w Urzędzie Gminy Chełmża; 

3) na stronie internetowej Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl/BIP/ochrona 

środowiska/ogłoszenia i komunikaty, 

4) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Papowo 

Biskupie.  

 

 

 

 

 

 

 

Dokument podpisany elektronicznie 

Z. up. Wójta 

/-/ mgr inż. Ewa Pudo 

               Sekretarz Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1) Urząd Gminy Papowo Biskupie (e-PUAP) -  celem wywieszenia obwieszczenia na 

tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Papowo Biskupie- po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia 

proszę o zwrotną informację do Urzędu Gminy Chełmża o miejscu i terminie 

wywieszenia obwieszczenia 

 

  

 

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam%20pod%20nr
http://www.gminachelmza.pl/BIP/ochrona%20środowiska/ogłoszenia
http://www.gminachelmza.pl/BIP/ochrona%20środowiska/ogłoszenia

