
Wójt Gminy Chełmża 

     ul. Wodna 2 

 87-140 Chełmża      Chełmża, dnia  22 września  2021 r. 

 

GKOŚ.6220.13.2019 

 

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 22 września 2021 r. do 21 października 2021 r. będzie wyłożony 

do publicznego wglądu Raport o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich dla kur rodzicielskich (9800 

stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na działce nr 

131 w miejscowości Skąpe Gmina Chełmża datowany na  kwiecień 2021 r., który sporządziła 

Kamila Dobrowolska, uzupełniony pismem  z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji  

przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich dla kur 

rodzicielskich (9800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną infrastrukturą, 

zlokalizowanych na działce nr 131 w miejscowości Skąpe Gmina Chełmża wszczęte zostało w 

dniu 27 sierpnia 2019 r. na wniosek Stanisława Nowaka oraz Macieja Nowaka działających 

wspólnie w formie spółki cywilnej pod firmą Avifarm s.c. Stanisław Nowak, Maciej Nowak z 

siedzibą w Lisewie ul. Hallera 37 86-230 Lisewo.  

 

Przedsięwzięcie należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jest 

wymienione w § 3 ust. 1 pkt 37 oraz pkt 103 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 71): 

§ 3 ust. 1 pkt 37  „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów 

naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. 

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów 

łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 

1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby 

gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 

oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z 

dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”  oraz 

§ 3 ust. 1 pkt 103 lit. a „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w 

liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli 



działalność ta prowadzona będzie w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości 

gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:  

- mieszkaniowych,  

- innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,  

- zurbanizowanych niezabudowanych,  

- rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów,  

- pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych” 

 

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: 

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

Chełmża, ul. Wodna 2, w godzinach 8.00 – 15.00, 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-

15.00 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 22 września  2021 r. do 21 października 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 Skąpe oraz w Urzędzie Gminy Chełmża; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża 

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

3) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Papowo Biskupie. 

 

 

Z up. Wójta 

/-/ dr inż. Kazimierz Bober 

    Zastępca Wójta 

 

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


Otrzymuje: 

Wójt Gminy Papowo Biskupie (e-PUAP) - celem wywieszenia obwieszczenia na tablicy 

ogłoszeń oraz zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Papowo 

Biskupie po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia proszę o zwrotną 

informację do Wójta Gminy Chełmża o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia 

 

 

 

 

 

 

 


