
Wójt Gminy Chełmża 

ul. Wodna 2 

87-140 Chełmża 
                   Chełmża, dnia 26 sierpnia 2020 r. 

GKOŚ.6220.8.2020 

 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o możliwościach zapoznania 

się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy 

 

Na podstawie 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 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) dalej ustawa, Wójt 

Gminy Chełmża zawiadamia, że w dniu  26 sierpnia 2020 r. wydał na wniosek Romualda 

Wiśniewskiego zam. Sławkowo 22 87-140 Sławkowo z dnia 04 maja 2020 r. decyzję nr 

2/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

trzech zbiorników na gaz - każdy o pojemności 6,7 m3 oraz podziemnego zbiornika na paliwo 

o pojemności 50 m3 w gospodarstwie rolnym w miejscowości Sławkowo, na działkach nr 

132/78 i nr 132/36 obręb Sławkowo, Gmina Chełmża, powiat toruński, w sprawie oznaczonej 

znak:GKOŚ.6220.8.2020. 

 

Z decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 19 czerwca 2020 r., Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r., Dyrektora Zarządu Zlewni w 

Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 czerwca 2020 r., 

można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, w pok. 4,  w dniach pracy 

Urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr tel. 56 675 60 76 

lub 77 wew. 50.  

Decyzja oraz dokumentacja sprawy udostępniane są zgodnie z zasadami zawartymi  

w ustawie.  

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie: 

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

Gminy Chełmża na stronie https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam pod nr 21/2020. 

2) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscu planowanego 

przedsięwzięcia w miejscowości Sławkowo; 

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

środowiska/ogłoszenia i komunikaty. 

 

Z up. WÓJTA 

dr inż. Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 
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