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GKOŚ.6220.7.2021 

 

 

Danuta Kwaśniewska  

Nowy Dwór 7  

87-410 Kowalewo Pomorskie 

Paweł Kwaśniewski  

Nowy Dwór 7 

87-410 Kowalewo Pomorskie  

 

DECYZJA Nr 11/2021 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża „Kiełbasin PK” o 

powierzchni 2 ha na części działki ewid. nr 65/2 w miejscowości Kiełbasin,  

Gmina Chełmża 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 

pkt 1 lit b, art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu 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, § 3 ust 1 pkt 40 lit a 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 

2021 r. poz. 735), po wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 31 marca 

2021 na wniosek z 27 marca 2021 r. Pani Danuty Kwaśniewskiej prowadzącej 

działalność gospodarczą pod nazwą „ŻWIROWNIA” Danuta Kwaśniewska Nowy 

Dwór 7 87-410 Kowalewo Pomorskie i Pana Pawła Kwaśniewskiego zam. Nowy Dwór 

7 87-410 Kowalewo Pomorskie o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej 

kruszywa naturalnego ze złoża „Kiełbasin PK” o powierzchni 2 ha na części działki 

ewid. nr 65/2 w miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża 

 

orzekam  

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze 

złoża „Kiełbasin PK” o powierzchni 2 ha na części działki ewid. nr 65/2 w 

miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża.  



2. Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy określam Pani Danucie Kwaśniewskiej i Panu 

Pawłowi Kwaśniewskiemu istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie 

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej 

kruszywa naturalnego ze złoża „Kiełbasin PK” o powierzchni 2 ha na części działki 

ewid. nr 65/2 w miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich o 

których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy:   

1) nie przekraczać projektowanej wielkości wydobycia kopaliny ze złoża w ilości 

178 Mg/dobę i 35 600 Mg/rok; 

2) eksploatację wyrobiska prowadzić przy użyciu: koparki, ładowarki i spycharki. 

3) kopalinę wydobywać bez odpompowywania wody z wyrobiska; 

4) prace wydobywcze i transport kruszywa wykonywać wyłącznie w porze 

dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00; 

5) w ramach przedsięwzięcia nie prowadzić przeróbki kopaliny, w tym 

przesiewania kruszywa; 

6) utworzyć pasy ochronne o minimalnej szerokości: 

a) 3 m od działki ewid. nr 64/2 obręb 0012 Kiełbasin, 

b) 10 m od drogi na działce ewid. nr 75/5 obręb 0012 Kiełbasin; 

7) wydobyte kruszywo bezpośrednio wywozić do odbiorcy, z pominięciem 

długotrwałego magazynowania; 

8) wyposażyć samochody ciężarowe do transportu kruszywa w plandeki, w celu 

wyeliminowania ewentualnej emisji pyłów z kopaliny; 

9) w przypadku długotrwałych upałów oraz susz, teren kopalni oraz gruntowej 

drogi dojazdowej zraszać wodą w celu ograniczenia emisji pyłu; 

10) nie magazynować w wyrobisku odpadów i materiałów ropopochodnych oraz 

nie wylewać ścieków; 

11) w celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych 

przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji  

i eksploatacji inwestycji, używać wyłącznie sprawny sprzęt i monitorować 

ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku  

awarii, teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty do neutralizacji 

ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych; 

12) prace ziemne (w tym polegające na zdejmowaniu wierzchniej warstwy gleby) 

rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca 

do 31 sierpnia lub podczas okresu lęgowego, po uprzednim stwierdzeniu przez 

specjalistę przyrodnika – ornitologa, braku lęgów w obrębie terenu 

planowanego do przekształcenia (każdorazowo bezpośrednio przed 

przystąpieniem do prac); 

13) na etapie eksploatacji prowadzić kontrole wyrobiska (każdorazowo przed 

kontynuacją prac) w kierunku obecności w nim zwierząt, a w przypadku 

stwierdzenia uwięzionych osobników, podejmować działania zmierzające do 

ich przeniesienia poza teren inwestycji, na odpowiednie dla nich siedliska,  

ww. kontrole prowadzić powinni, np. uprzednio przeszkoleni pracownicy; 



14) w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki brzegówki Riparia ripariana w 

zboczach urobisk, zasiedlone części zbocza/skarpy zachować i pozostawić do 

wyprowadzenia lęgów przez ww. gatunek, prace w sąsiedztwie zasiedlonego 

zbocza/skarpy ograniczyć do niezbędnego minimum lub (zależnie od 

możliwości) wykluczyć w odległości co najmniej 10 m od miejsc gniazdowania 

ptaków; 

15) wszystkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów 

oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie 

sprzętu należy przeprowadzać poza wyrobiskiem, na szczelnym stanowisku, 

izolowanym od podłoża; 

16) ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w przenośnych urządzeniach 

sanitarnych opróżnianych na bieżąco w miarę potrzeb; 

17) odpady należy przekazywać firmom posiadającym odpowiednie pozwolenia na 

odbiór tych odpadów; 

18) teren wyrobiska należy zabezpieczyć przed możliwością niekontrolowanego 

składowania śmieci i wylewania nieczystości. 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz 

nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie 

uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w 

związku z wydana decyzją. 

5. Mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z 

zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie 

drugie ustawy, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. 

odległością 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie), 

sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej o 

której mowa w pkt 3 stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.  

 

Uzasadnienie 

Pani Danuta Kwaśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 

„ŻWIROWNIA” Danuta Kwaśniewska Nowy Dwór 7 87-410 Kowalewo Pomorskie i Pan 

Paweł Kwaśniewski zam. Nowy Dwór 7 87-410 Kowalewo Pomorskie  reprezentowani 

przez pełnomocnika Pana Dariusza Kulczaka na podstawie pełnomocnictwa (brak daty 

pełnomocnictwa) wystąpili  wnioskiem z dnia 27 marca 2021 r. o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża „Kiełbasin PK” o powierzchni 2 

ha na części działki ewid. nr 65/2 w miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża. 

  

Postępowanie administracyjne wszczęto w dniu 31 marca 2021 r. 

Do wniosku dołączone zostały dokumenty określone w art. 74 ust. 1 ustawy, w tym karta 

informacyjna przedsięwzięcia z dnia 25 marca 2021 r. sporządzona przez Dariusza 

Kulczaka (uzupełniona w dniu  20 sierpnia 2021 r.). 

 



Informację o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Chełmża na 

stronie https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam pod nr 38/2021.  

 

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia 

wymienione w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża „Kiełbasin PK” o 

powierzchni 2 ha na części działki ewid. nr 65/2 w miejscowości Kiełbasin, Gmina 

Chełmża należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit a 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839):„wydobywanie kopalin ze złoża 

metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez względu na 

powierzchnię obszaru górniczego: 

− tiret piąte – w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1396 ze zm.), 

− tiret siódme – jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego 

wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony 

dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową”, kwalifikowanych jako przedsięwzięcia 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.  

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania 

decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 ustawy, postanowienie wydaje się po zasięgnięciu 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora 

Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Wójt Gminy Chełmża pismami z dnia 12 kwietnia 2021 r. wystąpił do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Toruniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 

 W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10. Na 

podstawie art. 74 ust. 3 ustawy stosuje się art. 49 Kpa, zgodnie z którym zawiadomienia 

stron o decyzjach i czynnościach organu w postępowaniu następuje przez obwieszczenia. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmża z dnia 12 kwietnia 2021 r. znak: 

GKOŚ.6220.7.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów 

współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego 

Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu 

Zlewni w Toruniu zamieszczono na stronie internetowej 

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam


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

Gminy Chełmża oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kiełbasin.  

 

W opinii z dnia 10 czerwca 2021 r. znak N.NZ.40.2.2.3.2021 Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu poinformował, że planowane przedsięwzięcie 

nie wymaga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 30 lipca 

2021 r. znak WOO.4220.397.2021.DK.6 stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określił 

istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia, które zostały zawarte w sentencji decyzji.  

  

W opinii z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak GD.ZZŚ.5.435.183.2021.AOT Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie 

stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia określając 

warunki i wymagania, które zostały zawarte w sentencji decyzji.  

 

Wójt Gminy Chełmża obwieszczeniem z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

znak:GKOŚ.6220.7.2021 powiadomił strony o zebraniu wszystkich dowodów niezbędnych 

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z 

aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  

i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz złożenia uwag i wniosków. Obwieszczenie 

zamieszczono na stronie internetowej https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-

komunikaty, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża, oraz w miejscowości 

Kiełbasin. 

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.  
 

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Ponieważ nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedstawia się informacje o uwarunkowaniach o których mowa w art. 

63 ust. 1 ustawy.  

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: 

 

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich  wzajemnych 

proporcji, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie: 

 

Na podstawie zgromadzonych dowodów, ustalono iż przedsięwzięcie polegać 

będzie na wydobywaniu kopaliny pospolitej– kruszywa naturalnego, metodą odkrywkową, 

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


bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża „Kiełbasin PK” o udokumentowanej 

powierzchni 2 ha. Nie przewiduje się przerobu, w tym przesiewania kopaliny. 

Złoże „KIEŁBASIN PK” udokumentowane jest na części działki ewid. nr 65/2 

obręb 0012 Kiełbasin, Gmina Chełmża, powiat toruński (na pozostałej części 

nieruchomości udokumentowano złoże „KIEŁBASIN PK1”, dla którego równolegle 

wydano decyzję Nr 10/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie oznaczonej 

GKOŚ.6220.1.2021). 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, omawianą nieruchomość stanowią grunty 

orne VI klasy bonitacyjnej o powierzchni 3,0105 ha. Nieruchomość użytkowana była 

rolniczo. 

Zasoby geologiczne udokumentowanej kopaliny wynoszą 424 183 Mg. Wielkość 

planowanego wydobycia wynosić będzie do 178 Mg/dobę i 35 600 Mg/rok. Zakłada się 

funkcjonowanie kopalni przez 10-12 lat. 

Analizowane złoże budują utwory piaszczyste i piaszczysto-żwirowe. Kopalina 

towarzysząca nie występuje. Punkt piaskowy wynosi 87,5-93,65%, średnio 90,57%, a 

udział pyłów to 1,85-4%, średnio 2,92%. Miąższość złoża wynosi 11,4-12,2 m, średnio 

11,8 m, a grubość nadkładu 0,2-0,4 m, średnio 0,3 m (stosunek nadkładu do złoża 0,02-

0,04). 

Do głębokości prowadzonego rozpoznania geologicznego nie nawiercono warstwy 

wodonośnej, w związku z czym stwierdzono, że złoże występuje całkowicie w warunkach 

suchych. 

Przed przystąpieniem do eksploatacji zostanie zdjęta z powierzchni złoża część 

nadkładu, który zostanie złożony na zwałowiskach wewnętrznych na obrzeżach złoża, 

tworząc jednocześnie ekran akustyczny chroniący najbliższą zabudowę chronioną 

akustycznie.  

Usuwanie nadkładu odbywać się będzie sukcesywnie do postępu frontu robót 

wydobywczych. Po zakończeniu eksploatacji zostanie on użyty do złagodzenia skarp  

poeksploatacyjnych i rekultywacji.  

Jako sprzęt urabiający zostaną zastosowane koparka, ładowarka i spycharka. 

Urabiana kopalina załadowana zostanie bez dodatkowych procesów, bezpośrednio na 

samochody ciężarowe i będzie transportowana do odbiorców. 

Dla ochrony sąsiednich nieruchomości pozostawione zostaną pasy ochronne o 

szerokości: 

− 3 m od działki ewid. nr 64/2 obręb 0012 Kiełbasin, 

− 10 m od drogi na działce ewid. nr 75/5 obręb 0012 Kiełbasin. 

W wyniku prowadzonej działalności powstanie wyrobisko o powierzchni około 1,6 

ha i maksymalnej głębokości do 12 m p.p.t. Wyrobisko poeksploatacyjne pozostanie 

suche. 

Etap rekultywacji przewidziany jest wstępnie w kierunku rolnym. Ostateczny 

kierunek zostanie określony w formie decyzji przez właściwego miejscowo starostę.  

Dla planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wariantów lokalizacyjnych. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne i techniczne wynikają z występowania konkretnego  

złoża kruszywa w określonej lokalizacji. Wybrany przez Inwestora wariant został 

zoptymalizowany pod względem: lokalizacji w obrębie złoża, położenia w obrębie terenu, 



do którego Wnioskodawca posiada prawo dysponowania nieruchomością, występowania 

gleb niskich klas bonitacyjnych, czy też bliskości infrastruktury drogowej. 

Dostęp do złoża umożliwia droga publiczna na działce ewid. nr 45/4 obręb 0012 

Kiełbasin, która graniczy bezpośrednio z działką inwestycyjną. Droga technologiczna 

wyznaczona w obrębie złoża poprowadzona zostanie w kierunku północno-zachodnim, w 

pobliżu północno-wschodniej granicy działki, do w/w drogi.  

W granicach udokumentowanego złoża nie występują elementy infrastruktury 

wymagające ochrony. Na terenie projektowanych robót brak jest obiektów budowlanych,  

zabudowy gospodarczej, elementów uzbrojenia terenu bądź infrastruktury. 

 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących 

się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz  

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 

mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 

oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

 

W sąsiedztwie planowanego zamierzenia istnieją obszary górnicze: „KIEŁBASIN 

X”, „KIEŁBASIN XI”, „KIEŁBASIN XII”, „KIEŁBASIN XIV”, „MLEWO DK”. 

Oddziaływanie skumulowane związane z eksploatacją złoża kruszywa nie wpłynie w 

sposób istoty na stan środowiska w rejonie najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, 

zlokalizowanej w odległości około 225 m. Nie przewiduje się zagrożenia przekroczenia 

standardów jakości środowiska, w tym również w zakresie środowiska gruntowo-

wodnego. 

 

c) różnorodność biologiczna, wykorzystanie zasobów naturalnych w tym gleby, 

wody i powierzchni ziemi: 

 

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego 

wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej oraz nie stwierdza się 

znacząco negatywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną.  

Do głębokości prowadzonego rozpoznania geologicznego nie nawiercono warstwy 

wodonośnej, w związku z czym stwierdzono, że złoże występuje w całości w warunkach 

suchych. Biorąc pod uwagę powyższe eksploatacja złoża nie wiąże się z odsłonięciem 

warstwy wodonośnej. 

Przed przystąpieniem do eksploatacji zostanie zdjęta z powierzchni złoża część 

nadkładu, który zostanie złożony na zwałowiskach wewnętrznych na obrzeżach złoża.  

Usuwanie nadkładu odbywać się będzie sukcesywnie do postępu frontu robót 

wydobywczych. Po zakończeniu eksploatacji zostanie on użyty do złagodzenia skarp 

poeksploatacyjnych i rekultywacji. 

 

 



d) emisja i występowanie innych uciążliwości: 

 

W okresie eksploatacji wystąpią okresowo oddziaływania akustyczne i wibracyjne 

związane z pracą maszyn wydobywających kruszywo oraz pojazdów transportujących 

wydobyty surowiec.  

W przypadku planowanego do realizacji przedsięwzięcia emisje zanieczyszczeń do 

powietrza będą pochodzić głównie ze źródeł ruchomych, co obejmuje emisję wynikającą 

ze spalania oleju napędowego przez środki transportu oraz sprzęt przeznaczony do prac na 

terenie kopalni.  

Oprócz emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego, z terenu wydobycia 

zachodzić będzie emisja pyłów związana z odspajaniem kruszywa.  

Zastosowanie środków minimalizujących, tj. zraszanie wodą dróg w okresach 

suchych i w czasie silnych wiatrów, przykrywanie skrzyń samochodów plandekami oraz 

ograniczanie prędkości poruszania się pojazdów po drogach wewnątrzzakładowych będzie 

ograniczać niekorzystne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza.  

Emisje pyłu oraz zanieczyszczeń wytwarzanych w procesie spalania oleju 

napędowego w pojazdach roboczych, poza terenem kopalni kruszywa, nie spowodują 

przekroczeń wartości odniesienia tych substancji w powietrzu. Emisja zanieczyszczeń do 

powietrza w przypadku eksploatacji kruszywa nie będzie powodować przekroczeń 

wartości odniesienia substancji w powietrzu, określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).  

Emisja z terenu projektowanej kopalni nie spowoduje także przekroczeń wartości 

odniesienia na poziomie najbliższej zabudowy.  

Mając na uwadze powyższe, przewiduje się, że emisja wszystkich substancji nie 

spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza. 

 

e) ocena w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii 

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą 

klimatu: 

 

Przedmiotowe zadanie nie będzie wymagało użycia dużej ilości wody, materiałów, 

paliw i energii, nie należy również do stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 

Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za 

sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej. Realizacja inwestycji nie wymaga 

prowadzenia jakichkolwiek prac rozbiórkowych. 

Analizując wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian 

klimatu (efekt cieplarniany) będzie ono związane z niewielką emisją gazów cieplarnianych 

do atmosfery, pochodzących ze spalin pracujących maszyn i poruszających się pojazdów. 

Jednakże w związku z oddziaływaniem, które zaniknie z chwilą zakończenia eksploatacji, 

uznano ten fakt za nieznaczący. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane 

przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi 



podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji 

klimatycznych w obrębie analizowanego przedsięwzięcia.  

 

f) przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na 

środowisko w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: 

 

Proces technologiczny polegający na wydobywaniu kruszywa ze złoża, a następnie 

likwidacji wyrobiska, nie będzie generował odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 

2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2018 z późn.zm.). Przepisów 

ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych nie stosuje się bowiem do mas 

ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli 

koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż lub plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzone 

decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 z późn.zm.), lub miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania. 

Nakład powstały w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża, będzie wykorzystany do 

rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.  

W ramach przedsięwzięcia powstaną m.in.: odpady niebezpieczne (m.in. mineralne 

oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych). Nie będą 

generowane odpady przeróbcze. Nie planuje się magazynowania odpadów 

niebezpiecznych na terenie kopalni, które odebrane zostaną przez firmy serwisujące 

maszyny i urządzenia.  

Odpady komunalne planuje się zbierać do typowych pojemników i okresowo 

przekazywać firmom posiadającym upoważnienie w tym zakresie. Postępowanie z 

wytworzonymi odpadami powinno być zgodne z podstawowymi zasadami 

gospodarowania nimi, tj. hierarchią sposobów postępowania z odpadami zawartą w art. 17 

ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn.zm). 

Nie dopuszcza się składowania w wyrobisku jakichkolwiek materiałów 

ropopochodnych, odpadów i wylewania ścieków. 

 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji: 

 

Teren złoża otoczony jest działkami ornymi i wyrobiskami eksploatacyjnymi. 

Najbliższe tereny chronione akustycznie położone są w odległości około 225 m w kierunku 

północno-wschodnim od projektowanej granicy eksploatacji złoża (stanowiącej również 

północno-wschodnią granicę działki inwestycyjnej), na działce ewid. nr 56/3 obręb 0010 

Mlewo. Hałas pochodzący od pracujących w kopalni maszyn i urządzeń dodatkowy będzie 

wytłumiony przez:  

− uformowanie wokół wyrobiska tymczasowych składowisk nadkładu, 

− specyfikę prac wydobywczych (wgłębny charakter eksploatacji). Większość robót 

prowadzona będzie poniżej powierzchni terenu, w związku z czym ściany wyrobiska 

stanowić będą naturalną barierę dla rozprzestrzeniającego się hałasu.  

W związku z powyższym, rozprzestrzenianie się hałasu będzie ograniczone do 

powierzchni wyrobiska i nie wykroczy poza granicę terenu górniczego. Tym samym nie 



przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu przy zabudowaniach 

mieszkaniowych.  

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania przejazdu pojazdów, należy 

zwrócić uwagę na to, aby transport odbywał się wyłącznie w porze dziennej, tj. w 

godzinach od 6:00 do 22:00, zaś tempo i prędkość pojazdów ciężarowych powinna być 

ograniczona w taki sposób, aby zminimalizować emisję ponadnormatywnego hałasu. 

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności  

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów  

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

− obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,     

− obszary wybrzeży i środowisko morskie, 

− obszary górskie i leśne.  

 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, inne 

obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym 

strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej 

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk 

lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe 

formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary  

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne o znacznej 

gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

− obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych, 

− obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz 

pozostałe formy ochrony przyrody. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi  

w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), 

w terenie rolniczym, stanowiącym potencjalne siedlisko gatunków chronionych, w tym 

ptaków. W otoczeniu działki inwestycyjnej występują obszary przekształcone 

antropogenicznie eksploatacją kopalin, tereny rolne oraz droga wojewódzka nr 649. W 

związku z powyższym, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień, 



wskazano szereg działań zabezpieczających i minimalizujących, mających na celu 

ograniczenie ewentualnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. W 

tym celu wskazano rozwiązania obejmujące m.in. dostosowanie terminu prowadzenia prac 

do okresu lęgowego ptaków, a także konieczność kontroli wyrobiska pod kątem obecności 

gatunków zwierząt.  

Ponadto, z uwagi na możliwość zasiedlenia skarp wyrobiska (w tym na etapie 

realizacji) przez brzegówkę, w niniejszej opinii wskazano na konieczność zachowania 

zasiedlonych skarp i ograniczenie prac w ich sąsiedztwie, w celu umożliwienia 

wyprowadzenia lęgów przez ww. gatunek.  

Przedsięwzięcie nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, 

podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Jednocześnie, na podstawie analizy 

przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania 

różnorodności biologicznej. W związku z powyższym nie stwierdza się znacząco 

negatywnego oddziaływania na korytarze ekologiczne, różnorodność biologiczną i obszary 

chronione, w tym obszary Natura 2000. 

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych  

z realizacją przedsięwzięcia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem 

gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, np.:  

− w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową - niszczenie ich siedlisk lub 

ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub 

żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, 

nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień, 

− w odniesieniu do grzybów i roślin - umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie 

siedlisk lub ostoi roślin i grzybów. 

Inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności 

podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie 

przyrody. 

 

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub 

istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia: 

 

Z dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jego 

otoczeniu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.  

 

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne: 

 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

 

 

 



- gęstość zaludnienia: 

 

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest  

w miejscowości Kiełbasin charakteryzującej się zabudową jednorodzinną, rozproszoną 

zabudową zagrodową oraz gruntami rolnymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane na 

terenie o małej gęstości zaludnienia.  

 

- obszary przylegające do jezior: 

 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze przylegającym do jezior. 

  

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony 

uzdrowiskowej. 

 

- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: 

 

 Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza granicami głównych zbiorników 

wód podziemnych i obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza strefami 

ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911).  

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych 

oznaczonym europejskim kodem PLGW200038, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej 

Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy  

i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód 

podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych,  

tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. 

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 

oznaczonym europejskim PLRW20001928989 – „Bacha od Zgniłki do ujścia”, zaliczonym 

do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły, JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako 

zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału 

ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. 

Złoże jest w całości suche, w związku z czym eksploatacja będzie prowadzona w 

warunkach suchych, bez wypompowywania wody z wyrobiska, a zatem nie zostanie 

zaburzony reżim wód podziemnych w jego otoczeniu. Technologia eksploatacji nie 

spowoduje obniżania zwierciadła wód podziemnych, ani nie zagrozi ciekom 

powierzchniowym.  



W odległości około 55 m na południowy wschód od terenu realizacji przedsięwzięcia 

przepływa ciek „Struga Toruńska (Bacha)” oraz zlokalizowane są podmokłe nieużytki. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż omawiane złoże występuje w całości w warunkach suchych, 

jego eksploatacja nie wiąże się z odsłonięciem warstwy wodonośnej lub negatywnym 

wpływem na ww. ciek oraz obszary podmokłe.  

Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. 

Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele 

środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Zaprojektowane 

rozwiązania sprawią, że przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły.  

Przewiduje się organizację tymczasowego zaplecza socjalno-biurowego w postaci 

kontenerowej. Woda na cele socjalno-bytowe będzie dowożona. Woda do ewentualnego 

zraszania terenu kopalni będzie pobierana z sieci wodociągowej z hydrantu 

przydomowego. Ścieki bytowe planuje się gromadzić w przenośnej toalecie, 

systematycznie opróżnianej przez wyspecjalizowane firmy. Wody opadowe i roztopowe 

będą przenikały bezpośrednio do ziemi, w sposób niezorganizowany. Nie przewiduje się 

powstawania ścieków przemysłowych. Ponadto, teren przedsięwzięcia wyposażony 

zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. 

Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z bezpośrednim oddziaływaniem na glebę, 

ziemię i wody podziemne. Istotne jest, aby zminimalizować potencjalną możliwość 

wystąpienia zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi wskutek kontaktu maszyn z 

wodami zalewającymi wyrobisko. W tym celu ważne jest dbanie o dobry stan techniczny 

maszyn i o prawidłową gospodarkę wytwarzanych w trakcie eksploatacji odpadów, 

głównie odpadów niebezpiecznych. Należy również ściśle przestrzegać zasad określonych 

w projekcie zagospodarowania złoża, planie ruchu zakładu górniczego oraz uzyskanej 

decyzji w zakresie gospodarki odpadami. W wyrobisku zabrania się magazynowania 

odpadów i wylewania ścieków. Pracujące maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie 

technicznym, a wszelkie ich ewentualne, drobne naprawy, przeglądy oraz tankowanie 

paliwa dokonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym – na uszczelnionym 

podłożu, poza terenem wyrobiska. W przypadku pracy w warunkach, których skutkiem 

byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu (np. wyciek lub rozlanie płynów 

eksploatacyjnych pojazdów samochodowych czy sprzętu), należy podjąć natychmiastowe 

działania zgodne z postępowaniem określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187). 

 

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

uwarunkowań  wynikających z : 

 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać: 

 



Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest  

w Kiełbasinie, wsi zamieszkałej przez 109 osób, charakteryzującej się zabudową 

jednorodzinną, rozproszoną zabudową zagrodową oraz gruntami rolnymi. Przedsięwzięcie 

będzie realizowane na terenie o małej gęstości zaludnienia.  

W zakresie oddziaływania na klimat akustyczny nie przewiduje się pogorszenia w 

porównaniu z istniejącym stanem. Ponadto nie przewiduje się przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.  

 

b) transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze: 

 

Ze względu na charakter lokalny, zakres oraz znaczną odległość od granic Rzeczpospolitej 

Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia. 

 

c) charakter, wielkość, intensywność i złożoności oddziaływania,                                  

z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz  

przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania: 

 

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji pozwalają stwierdzić na brak możliwości 

wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności i złożoności. 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.  

 

d) i f) prawdopodobieństwo oddziaływania, czas trwania, częstotliwości   

i odwracalność oddziaływania: 

 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania związane z emisją hałasu 

oraz emisją substancji zanieczyszczających do powietrza, głównie w wyniku spalania 

paliw w silnikach spalinowych maszyn pracujących przy wydobywaniu kopaliny.  

Projektowana działalność wydobywcza nie spowoduje uciążliwości dla okolicznych 

mieszkańców. W granicach złoża nie występują budynki. Ponadto wszelkie prace 

prowadzone będą tylko w porze dziennej tj. od 6:00 do 22:00. Z uwagi na rodzaj 

przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter lokalny, mało znaczący, krótkotrwały 

aczkolwiek nieodwracalny. Eksploatacja kruszywa spowoduje dalszą zmianę morfologii 

terenu i bezpowrotne wyeksploatowanie surowców naturalnych.   

 

g) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących 

się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz  

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 

mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -  

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 

oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

 



W odległości do 0,5 km od miejsca planowanego przedsięwzięcia istnieją obszary 

górnicze: „KIEŁBASIN X”, „KIEŁBASIN XI”, „KIEŁBASIN XII”, „KIEŁBASIN XIV”, 

„MLEWO DK”. 

Oddziaływanie skumulowane związane z eksploatacją złoża kruszywa nie wpłynie w 

sposób istoty na stan środowiska w rejonie najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, 

zlokalizowanej w odległości około 225 m. Nie przewiduje się zagrożenia przekroczenia 

standardów jakości środowiska, w tym również w zakresie środowiska gruntowo-

wodnego. 

 

h) możliwości ograniczenia oddziaływania: 

W sentencji przedmiotowej decyzji określono warunki eksploatacji i użytkowania 

przedsięwzięcia wynikające z potrzeby ograniczenia uciążliwości mających wpływ na 

środowisko.  

 

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Karcie Informacyjnej 

Przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni 

ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia, zarówno na 

etapie jego realizacji jak i eksploatacji. 

 

 Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji. 

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed 

upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała 

się ostateczna.  

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy informacja o wydaniu niniejszej decyzji                                         

i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, podlega podaniu 

do publicznej wiadomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża 

„Kiełbasin PK” o powierzchni 2 ha na części działki ewid. nr 65/2 w miejscowości Kiełbasin,  

Gmina Chełmża 

  

1) Województwo Kujawsko-Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń, 

2) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Golub Dobrzyń z 

siedzibą Konstancjewo 3a, 87-400 Konstancjewo, 

3) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Toruniu ul. Targowa 13/15 87-100 Toruń, 

4) Majątek Rolny Zalesie sp. z o.o. Zalesie 87-140 Zalesie, 

5) Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 Chełmża, 

6) K…… W……J……, 

7) K……. D……., 

8) B……. M…… B……, 

9) G…… J…… S……, 

10) G…… A…… B……, 

11) K…… W…… E……, 

12) K…… E…… E……, 

13) Z…… A……, 

14) J……. K…… J…….. 

 

 

Otrzymują: 

1) Dariusz Kulczak  

ul. Klonowa 14  

62-500 Konin  

pełnomocnik Danuty Kwaśniewskiej i Pawła Kwaśniewskiego 

 

1) strony postepowania poprzez obwieszczenie; 

2) a/a. 

 

Do wiadomości: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 81 

85-009 Bydgoszcz (e-PUAP); 

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu  

ul. Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń (e-PUAP); 

3) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

ul. Popiełuszki 3 87-100 Toruń k (e-PUAP).  

 
Załączniki:  

1) Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy); 

2) mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym 

przewidywanym obszarem, o którym mowa w  art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy, wraz z 

zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie), sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie 

kopii mapy ewidencyjnej o której mowa w pkt 3.  

 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie części I ust. 45 załącznika do ustawy  z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn.zm.). 



Chełmża, dnia 21 września  2021 r.  

GKOŚ.6220.7.2021 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 

247 z późn.zm.) załącznik Nr 1 do decyzji Nr 11/2021 z dnia 21 września  2021 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa 

naturalnego ze złoża „Kiełbasin PK” o powierzchni 2 ha na części działki ewid. nr 65/2 w miejscowości 

Kiełbasin,  Gmina Chełmża 

  

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa 

naturalnego, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża 

„Kiełbasin PK” o udokumentowanej powierzchni 2 ha. Nie przewiduje się przerobu, w tym 

przesiewania kopaliny. 

Złoże „KIEŁBASIN PK” udokumentowane jest na części działki ewid. nr 65/2 

obręb 0012 Kiełbasin, Gmina Chełmża, powiat toruński. 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, omawianą nieruchomość stanowią grunty 

orne VI klasy bonitacyjnej o powierzchni 3,0105 ha.  

Zasoby geologiczne udokumentowanej kopaliny wynoszą 424 183 Mg. Wielkość 

planowanego wydobycia wynosić będzie do 178 Mg/dobę i 35 600 Mg/rok. Zakłada się 

funkcjonowanie kopalni przez 10-12 lat. 

Jako sprzęt urabiający zostaną zastosowane koparka, ładowarka i spycharka. 

Urabiana kopalina załadowana zostanie bez dodatkowych procesów, bezpośrednio na 

samochody ciężarowe i będzie transportowana do odbiorców. 

Etap rekultywacji przewidziany jest wstępnie w kierunku rolnym.  

Dostęp do złoża umożliwia droga publiczna na działce ewid. nr 45/4 obręb 0012 

Kiełbasin, która graniczy bezpośrednio z działką inwestycyjną. Droga technologiczna 

wyznaczona w obrębie złoża poprowadzona zostanie w kierunku północno-zachodnim, w 

pobliżu północno-wschodniej granicy działki, do w/w drogi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 Mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 

zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w  art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy, wraz z 

zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie), sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy 

ewidencyjnej o której mowa w pkt 3 stanowi załącznik do decyzji 

 

 


