
Wójt Gminy Chełmża 

     ul. Wodna 2 

   87-140 Chełmża 

 
                   Chełmża, dnia 18 lutego 2021 r. 

GKOŚ.6220.16.2020 

 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na potrzeby produkcji rur lub 

paneli z TWS na działkach ewidencyjnych nr 1/25, 1/73 i 1/74 obręb Grzywna w 

miejscowości Mała Grzywna, Gmina Chełmża, Powiat Toruński 

i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy 

 

Wójt Gminy Chełmża 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 2021 r. poz. 247) 

zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2021 r. na wniosek z dnia 7 lipca 2020 r.  (uzupełniony w 

dniu 03 września 2020 r.) Marplast Sp. z o.o. z siedzibą Mała Grzywna 87-140 Chełmża 

wydał decyzję nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na potrzeby produkcji 

rur lub paneli z TWS na działkach ewidencyjnych nr 1/25, 1/73 i 1/74 obręb Grzywna w 

miejscowości Mała Grzywna, Gmina Chełmża, Powiat Toruński w sprawie oznaczonej 

znak:GKOŚ.6220.16.2020. 

 

Z decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2021 r., Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 22 września 2020 r. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 września 2020 r., można 

zapoznać się w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, w dni pracy 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 określonymi w 

ustawie.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie: 

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w miejscu planowanego 

przedsięwzięcia w miejscowości Grzywna; 

2) na stronie internetowej Gminy Chełmża 

https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty. 

. 

Z up. Wójta 

/-/ dr inż. Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 
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