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GKOŚ.6220.16.2021 

 

 

Tomasz Cywiński 

Bielczyny 54 

87-140 Chełmża 

 

DECYZJA Nr 12/2021 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny - 4 sztuk zbiorników naziemnych o 

łącznej pojemności 25,6 m3, każdy o pojemności 6,4 m3 dla potrzeb planowanej 

suszarni płodów rolnych na działce nr 244/10 obręb 0001 Bielczyny,  

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 37 lit d 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 z późn.zm.), po wszczęciu 

postępowania administracyjnego w dniu 16 lipca 2021 r. na wniosek z dnia 16 lipca 2021 

r. Pana Tomasza Cywińskiego zam. Bielczyny 54, 87-140 Chełmża o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

instalacji zbiornikowej na gaz płynny - 4 sztuki zbiorników naziemnych o łącznej 

pojemności 25,6 m3, każdy o pojemności 6,4 m3 dla potrzeb planowanej odrębnie suszarni 

płodów rolnych, na działce 244/10 obręb 0001 Bielczyny, Gmina Chełmża  

 

orzekam  

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny - 4 

sztuki zbiorników naziemnych o łącznej pojemności 25,6 m3, każdy o pojemności 6,4 

m3 dla potrzeb planowanej odrębnie suszarni płodów rolnych, na działce 244/10 obręb 

0001 Bielczyny, Gmina Chełmża. 

2. Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy określam Panu Tomaszowi Cywińskiemu istotne 

warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji instalacji 

zbiornikowej na gaz płynny - 4 sztuki zbiorników naziemnych o łącznej pojemności 

25,6 m3 dla potrzeb planowanej suszarni płodów rolnych, na działce 244/10 obręb 0001 

Bielczyny 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) w celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych 

przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji  

inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne 

wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii; 

2) na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewnić dostępność sorbentów.  

W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub 

zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów; 

3) prace budowlane, zwłaszcza z użyciem sprzętu ciężkiego, prowadzić wyłącznie 

w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00; 

4) tankowanie zbiorników na gaz prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w 

godzinach 6:00 – 22:00.  

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 

Pan Tomasz Cywiński zam. Bielczyny 54, 87-140 Chełmża reprezentowany przez 

pełnomocnika Pana Artura Święczkowskiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 

lipca 2021 r. wystąpił wnioskiem z dnia 16 lipca 2021 r. o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 

instalacji zbiornikowej na gaz płynny - 4 sztuki zbiorników naziemnych o łącznej 

pojemności 25,6 m3, każdy o pojemności 6,4 m3 dla potrzeb planowanej suszarni płodów 

rolnych, na działce 244/10 obręb 0001 Bielczyny, Gmina Chełmża.  

Postępowanie administracyjne wszczęto w dniu 16 lipca 2021 r. 

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

informacyjna przedsięwzięcia z dnia 05 lipca 2021 r. sporządzona przez Macieja 

Tymolewskiego pod kierownictwem Artura Święczkowskiego, uzupełniona pismem z dnia 

16 sierpnia 2021r.. 

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 57/2021.  

 

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia 

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

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


środowisko. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny - 4 sztuki zbiorników 

naziemnych o łącznej pojemności 25,6 m3 każdy o pojemności 6,4m3 dla potrzeb 

planowanej suszarni płodów rolnych, na działce 244/10 obręb 0001 Bielczyny, Gmina 

Chełmża należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 lit d 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): instalacje do naziemnego 

magazynowania gazów łatwopalnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z 

wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby 

gospodarstw domowych, zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a 

także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców 

energetycznych, 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 22 lipca 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 nie przekracza 10,  

zawiadomienia stron postępowania o czynnościach organu dokonano pismem z dnia 22 

lipca 2021  r. 

 

W opinii z dnia 29 lipca 2021 r. znak N.NZ.40.2.2.7.2021 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Toruniu poinformował, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma 

konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 20 

sierpnia 2021 r. znak WOO.4220.905.2021.DK.2 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.  

  

Natomiast w opinii z dnia 28 lipca 2021 r. znak GD.ZZŚ.5.435.414.2021.AOT 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia. 



 

Wójt Gminy Chełmża pismem z dnia 25 sierpnia 2021 r. 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.  

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 budowie instalacji zbiornikowej składającej się z 4 naziemnych zbiorników na 

gaz płynny o łącznej pojemności 25,6 m3, każdy o pojemności 6,4m3 posadowionych na 

płycie fundamentowej oraz wykonaniu przyłącza do planowanej suszarni płodów rolnych, 

na działce ewid. nr 244/10 obręb 0001 Bielczyny, gmina Chełmża, powiat toruński.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano posadowienie czterech 

naziemnych stalowych, ciśnieniowych, cylindrycznych zbiorników gazu ciekłego (propan), 

każdy o pojemności 6,4 m3, oraz kontenerowej stacji odparowania z parownikiem wodnym 

(o wydajności 200kg/h), które zostaną przytwierdzone do płyty fundamentowej. Łączna 

pojemność instalacji wyniesie 25,6 m3. Przewidziane do zainstalowania zbiorniki 

wykonane są z blach ze stali węglowej o podwyższonych właściwościach w zakresie 

niskich temperatur. Grubość płaszcza zbiorników wynosi 5,085 mm, ciśnienie zbiorcze 

1,56MPa. Zbiorniki będą fabrycznie wyposażone w podstawowe urządzenia odcinające, 

zabezpieczające i kontrolno-pomiarowe (w tym min. zawór napełnienia, zawór poboru 

fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia, zawór poboru fazy ciekłej, reduktor, 

wskaźnik napełnienia i zawór bezpieczeństwa). Instalacja zbiornikowa będzie połączona z 

planowaną odrębnie suszarnią płodów rolnych gazociągiem podziemnym o średnicy 

Ø90mm na głębokości min. 80cm. Zbiorniki paliwowe będą posadowione na płycie 

fundamentowej. Płyta fundamentowa, na której będą posadowione zbiorniki oraz 

parownik, o wymiarach 5,95m x 12,5m gr. 30cm wykonana z betonu C16/20, zbrojona 

krzyżowo prętami o średnicy Ø8mm co 15cm na podsypce żwirowo-piaskowej. Instalacja 

do magazynowania paliw będzie spełniała w szczególności wymagania zawarte w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 



1065 z późn.zm.). Zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem przedsięwzięcia 

obejmie przede wszystkim roboty ziemne, instalacyjne i montażowe. Dokładne parametry 

techniczne obiektów budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej zostaną określone na 

etapie projektowania inwestycji. 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce nr 244/10 obręb 0001 Bielczyny 

o powierzchni całkowitej 3,6878 ha. Działkę stanowią grunty orne III i IV klasy 

bonitacyjnej, grunty rolne zabudowane oraz nieużytki, a projektowane obiekty zajmą 

niewielką część tego terenu (około 85 m2). 

 

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: 

 

Przy określaniu negatywnych oddziaływań uwzględniono wzajemne powiązania 

poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych 

powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, 

związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. W sąsiedztwie 

planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się podobnych instalacji zbiornikowych, w 

związku z tym nie wystąpi efekt kumulacji oddziaływań.   

 

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

wody i powierzchni ziemi: 

 

Na etapie realizacji zakłada się jedynie krótkotrwałą ingerencję w środowisko 

gruntowe poprzez wykonanie wykopów o głębokości do 0,8 m p.p.t. Jak wynika z Karty  

informacyjnej przedsięwzięcia, prowadzone wykopy nie będą wymagały odwadniania. 

Tym samym nie przewiduje się naruszenia istniejących warstw wodonośnych.  

Planowana instalacja nie wymaga zapotrzebowania na wodę i nie generuje ścieków. 

 

d) emisja i występowanie innych uciążliwości: 

 

W fazie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca 

ciężkiego prac budowlano-montażowych oraz transport materiałów budowlanych, 

spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję  

zanieczyszczeń do powietrza. W celu minimalizacji tych oddziaływań przewiduje się 

prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 

22:00.  



Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter okresowy i 

ustąpią z chwilą zakończenia budowy. 

Na etapie eksploatacji przewiduje się ruch samochodowy – autocysterny dowożące 

gaz do instalacji. Operacje napełniania zbiorników prowadzone będą wyłącznie w porze 

dnia. Zakłada się wykonywanie 8 tankowań rocznie. 

 

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: 

 

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym 

ryzyku pojawienia są awarii przemysłowej, do którego stosuje się rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się  

w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 

2016 r. poz. 138).  

Zbiorniki dopuszczone są do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze 

technicznym i podlegają pod dozór pełny. Każdy zbiornik wyposażony jest w zawory 

bezpieczeństwa zabezpieczające zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia obliczone 

na warunki pożarowe. Zbiorniki zabezpieczone są również przed przepełnieniem. 

Dodatkowo, instalacja zostanie zlokalizowana z zachowaniem odpowiednich odległości od 

obiektów, ogrodzenia, dróg i stref bezpieczeństwa oraz od urządzeń służących do 

zewnętrznego gaszenia pożarów. Pracownicy odpowiedzialni za obsługę instalacji 

zbiornikowej zostaną przeszkoleni w jej zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bhp oraz przeciwpożarowymi, w tym akcji likwidacji zagrożenia oraz powiadamiania 

otoczenia i odpowiednich jednostek ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii. 

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu 

należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter nie będzie związana z 

emisją gazów cieplarnianych. Rozwiązania projektowe planowanego obiektu uwzględniają 

zabezpieczenia przed skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i 

ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych. 

 

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

środowisko w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: 

 

 W związku z wykorzystywaniem elementów prefabrykowanych, nie przewiduje się 

wytwarzania znacznych ilości odpadów. 

 Realizacja przedsięwzięcia może wiązać się z wytwarzaniem m.in. odpadów z 

budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu 

odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10). Powstawać mogą także odpady 

komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20).  



Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające 

podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i 

przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością 

przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne 

pozwolenia.  

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego  

wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,  

tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 

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

Planowana instalacja nie będzie związana z generowaniem odpadów na etapie  

jej eksploatacji. 
 

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

 

Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne, w tym zabudowania gospodarcze i pola 

uprawne. Odległość od planowanej inwestycji do najbliżej usytuowanej zabudowy 

mieszkaniowej wynosi około 85 i 135 m, w związku z czym nie przewiduje się 

pogorszenia warunków mieszkaniowych lub ponadnormatywnych uciążliwości. 

W ramach prac projektowych, biorąc pod uwagę niewielką skalę przedsięwzięcia, Inwestor 

nie rozważał innych jego wariantów. 

 

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 przekształconym przez człowieka, w ramach działającego gospodarstwa rolnego.  

Przedsięwzięcie zajmie niewielką powierzchnię terenu, cechującego się niskimi walorami 

przyrodniczymi, zatem jej realizacja nie wpłynie na środowisko przyrodnicze  

i różnorodność biologiczną w obrębie działki inwestycyjnej i w jej sąsiedztwie. 

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 Bielczyny 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: 

 

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. 

Ponadto znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym 

europejskim kodem PLRW20001729389 – ”Fryba”, zaliczonym do regionu wodnego 

Dolnej 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 oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego wód 

powierzchniowych.   
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko 

gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone będą w 

oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne  

przeglądy techniczne. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. 

W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub 

zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów. 

Wody opadowe i roztopowe zostaną zagospodarowane w obrębie nieruchomości i 

nie przewiduje się konieczności ich podczyszczania. 

Zbiorniki na gaz płynny są zbiornikami szczelnymi. Każdy zbiornik na gaz płynny 

przed oddaniem do eksploatacji podlega sprawdzeniu przez inspektora Urzędu Dozoru  



Technicznego (UDT) – czynność ta jest co dwa lata powtarzana. Układ technologiczny 

(zbiornik, przyłącze i wszystkie połączenia) jest układem hermetycznym, szczelnym. 

Szczelnie wykonane elementy instalacji nie będą źródłem zanieczyszczenia wód 

podziemnych i powierzchniowych. Dodatkowo, pod instalację zbiornikową planuje się 

wykonanie betonowej płyty fundamentowej, która gwarantuje stabilność i eliminuje 

zjawisko przesuwania i osiadania.  

Planowana instalacja nie wymaga zapotrzebowania na wodę i nie generuje ścieków. 

Na etapie realizacji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym 

zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma,  

posiadająca wymagane zezwolenie.  

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy 

zastosowaniu rozwiązań opisanych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego 

realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 

zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

 

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 Bielczynach, wsi zamieszkałej przez 380 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: 

 

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z oddziaływaniami na środowisko, głównie 

na etapie prac budowlanych w szczególności praca ciężkiego  

sprzętu, wykonywanie prac budowlano-montażowych oraz transport materiałów 

budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu 

oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza.   

Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter okresowy i 

ustąpią z chwilą zakończenia budowy.  

Na etapie eksploatacji przewiduje się ruch samochodowy – autocysterny dowożące 

gaz do instalacji. Operacje napełniania zbiorników prowadzone będą wyłącznie w porze 

dnia. Zakłada się wykonywanie 8 tankowań rocznie.  

 

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 sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie są realizowane przedsięwzięcia 

tego samego rodzaju. Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do terenu wskazanego              

we wniosku, w związku z czym nie nastąpi efekt skumulowany.  

 

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 budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny - 4 sztuk zbiorników 

naziemnych o łącznej pojemności 25,6 m3, każdy o pojemności 6,4 m3 dla potrzeb planowanej suszarni 

płodów rolnych na działce nr 244/10 obręb 0001 Bielczyny, Gmina Chełmża: 

 

T….. C…… 

S…… C…… 

 

Otrzymują: 

1) Artur Święczkowski 

ul. Smoleńska 17B 

85-871 Bydgoszcz 

pełnomocnik Tomasza Cywińskiego 

2) strony postepowania; 

3) 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 28 września  2021 r.  

GKOŚ.6220.16.2021 

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 12/2021 z dnia 28 września  2021 r. o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji 

zbiornikowej na gaz płynny - 4 sztuk zbiorników naziemnych o łącznej pojemności 25,6 m3, każdy 

o pojemności 6,4 m3 dla potrzeb planowanej suszarni płodów rolnych na działce nr 244/10 obręb 

0001 Bielczyny, Gmina Chełmża  

 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę instalacji zbiornikowej składającej się z 4 

naziemnych zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności 25,6 m3, każdy o pojemności 

6,4 m3 posadowionych na płycie fundamentowej oraz wykonaniu przyłącza do suszarni 

płodów rolnych, na działce ewid. nr 244/10 obręb 0001 Bielczyny, gmina Chełmża, powiat 

toruński.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano posadowienie czterech 

naziemnych stalowych, ciśnieniowych, cylindrycznych zbiorników gazu ciekłego (propan), 

każdy o pojemności 6,4 m3 oraz kontenerowej stacji odparowania z parownikiem wodnym 

(o wydajności 200kg/h), które zostaną przytwierdzone do płyty fundamentowej. Łączna 

pojemność instalacji wyniesie 25,6 m3. Instalacja zbiornikowa będzie połączona z 

planowaną odrębnie suszarnią płodów rolnych. Zbiorniki paliwowe będą posadowione na 

płycie fundamentowej. Płyta fundamentowa, na której będą posadowione zbiorniki oraz 

parownik, o wymiarach 5,95m x 12,5m gr. 30cm wykonana z betonu C16/20, zbrojona 

krzyżowo prętami o średnicy Ø8mm co 15cm na podsypce żwirowo-piaskowej. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce nr244/10 obręb 0001 Bielczyny 

o powierzchni całkowitej 3,6878 ha. Działkę stanowią grunty orne III i IV klasy 

bonitacyjnej, grunty rolne zabudowane oraz nieużytki, a projektowane obiekty zajmą 

niewielką część tego terenu (około 85 m2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 


