
Wójt Gminy Chełmża 

     ul. Wodna 2 

 87-140 Chełmża       Chełmża, dnia  23 czerwca  2021 r. 

 

GKOŚ.6220.26.2020 

 

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 

2021 r. poz. 247 z późn.zm.) dalej ustawa, Wójt Gminy Chełmża 

 

zawiadamia 

że w terminie 30 dni tj. od dnia 23 czerwca 2021 r. do 22 lipca 2021 r. będzie wyłożony do 

publicznego wglądu Raport o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia 

Zakład przetwarzania odpadów budowlanych w ilości 62.500 Mg/rok na działce 77/5 w Zelgnie 

z dnia 21 października 2020 r., który sporządziła Kamila Czaczyk-Medeksa prowadząca 

działalność pod nazwą EKOMILA, pod kierownictwem Pana Marcina Medeksa, uzupełniony 

pismami z dnia 24 listopada 2020 r., 05 lutego oraz 05 maja 2021 r.  

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji  

przedsięwzięcia Zakład przetwarzania odpadów budowlanych w ilości 62.500 Mg/rok na 

działce 77/5 w Zelgnie wszczęte zostało w dniu 26 października 2020 r.  na wniosek YUKON 

Sp. z o.o. z siedzibą w Zelgnie 18, 87-140 Chełmża. 

 

Przedsięwzięcie należy do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i jest 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1839).  

- instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne 

niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę 

lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania 

biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn.zm.). 

  

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: 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.075.0000701,USTAWA-z-dnia-14-grudnia-2012-r-o-odpadach.html#ap_3
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.075.0000701,USTAWA-z-dnia-14-grudnia-2012-r-o-odpadach.html#ap_3
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.247.0002389,USTAWA-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-odnawialnych-zrodlach-energii.html#ap_2
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.247.0002389,USTAWA-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-odnawialnych-zrodlach-energii.html#ap_2
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.247.0002389,USTAWA-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-odnawialnych-zrodlach-energii.html


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

Chełmża, ul. Wodna 2, 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 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   

w  okresie wyłożenia od dnia 23 czerwca  2021 r. do 22 lipca 2021 r. 

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu do ich składania pozostawione zostaną bez 

rozpatrzenia. 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie:  

1) na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zelgno oraz w Urzędzie Gminy Chełmża; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża 

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

 

 

 

 

Z up. Wójta 

/-/ dr inż. Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 
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