
Wójt Gminy Chełmża 

     ul. Wodna 2 

   87-140 Chełmża 

Chełmża, dnia  08   października  2020 r. 

GKOŚ.6220.22.2020 

 

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Chełmża  

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

 Na podstawie art. 10, art. 41, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.), art. 73 ust. 1 

i art. 74 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.), Wójt Gminy Chełmża 

 

zawiadamia strony postępowania, 

że na wniosek Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń z dnia 19 września 2020 

r. (uzupełniony w dniu 06 października 2020 r.) wszczęte zostało w dniu 21 września 2020 r. 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1629C 

Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do 6+465. 

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz 

Szlachecki - Głuchowo. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę i przebudowę 

drogi powiatowej wraz z wykonaniem zatok autobusowych, peronów, zjazdów do posesji, 

poboczy utwardzonych, parkingów, ścieżki rowerowej oraz oczyszczenie i pogłębienie 

rowów. Drogę w km 2+740 do 3+542,93 projektuje się rozbudować, natomiast w km 

3+542,93 do 6+465 przebudować.  

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 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, przedsięwzięcie należy do mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko i jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - drogi  

o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 

z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Chełmża. 

 

Wójt Gminy Chełmża wystąpił do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Toruniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 



Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia dla przedsięwzięcia oceny 

oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu 

raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego dalej Kpa osoby którym przysługuje status strony mają prawo do czynnego 

udziału w każdym stadium postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy, a także 

składać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 

Chełmża 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. Strona ma prawo przeglądania akt sprawy, 

sporządzania notatek, kopii lub odpisów z akt sprawy. 

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek 

zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zaniedbanie 

obowiązku określonego w § 1 i doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem zgodnie  

z § 2 ma skutek prawny – art. 41 Kpa. 

 

Ponieważ w postępowaniu liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 

Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez 

obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, 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 58/2020. 

2) na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Parowa Falęcka, Nawra, Głuchowo; 

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

środowiska/ogłoszenia i komunikaty. 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 

(art. 49 Kpa). 

 

Z up. Wójta 

/-/ dr inż. Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 

 

 

 

Klauzula informacyjna 
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzenie RODO”, informuję o zasadach 

przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chełmża. Kontakt: 

Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, e-mail: info@gminachelmza.pl , 

tel. 56 675-60-76 lub 56 675-60-77. 

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


2) Do kontaktów w sprawie ochrony  danych osobowych został wyznaczony inspektor 

ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iod@gminachelmza.pl lub telefonicznie na nr tel. 739 000 230. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania 

administracyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia RODO. Podanie 

Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego  

w postaci rozpatrzenia sprawy. 

4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe z uwagi na złożony wniosek o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.. 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jednostki budżetowe, jednostki 

samorządowe i rządowe, jedynie w przypadkach gdy ich przekazanie będzie niezbędne na 

podstawie przepisów prawa. 

6) Dane Pani/Pana mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania 

informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Wójta Gminy Chełmża przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

8) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 

przepisami prawa. 

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora ma Pani/Pan 

prawo do: 

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli: 

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 

w których były przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 

są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

e) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok  

i przebieg postępowania. 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na 

przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.  

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO. 

11) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą podlegały profilowaniu. 

12) Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,  

w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania  

i archiwizacji dokumentacji i tak: 

1) 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności, w której przetwarzano dane osobowe,  

2) do przedawnienia roszczeń,  

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie 

zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w pkt. 1. 

 



 

 

 


