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Chełmża, dnia 04 października 2021 r. 

 

GKOŚ.6220.13.2021 

 

DECYZJA Nr 13/2021 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno  

 

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, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), § 3 ust 1 pkt 62 

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

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

postępowania administracyjnego w dniu 09 czerwca 2021 r. na wniosek z dnia 07 czerwca 

2021 r. Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno.  

 

orzekam  

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno.  

2. Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy określam istotne warunki korzystania  

ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia,  

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 minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, 

wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede 

wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego 

sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, 

prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 600– 2200; 

2) stosować gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwórniach poza 

miejscem inwestycji; 

3) transportować materiały pylące oraz masy bitumiczne samochodami, których 

skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne zabezpieczenie 

ograniczające pylenie transportowanego materiału oraz emisję oparów asfaltów; 

4) stosować materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności. W przypadku, jeżeli 

materiały sypkie będą charakteryzowały się niską wilgotnością, zraszać je 

podczas przesypu; 
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5) celem 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 

konserwacji i awarii; 

6) na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewnić dostępność sorbentów, w 

przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub 

zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów; 

7) zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub 

postoju, konserwacji i naprawy pojazdów i maszyn zorganizować poza 

obszarami chronionymi akustycznie, na terenie utwardzonym lub posiadającym 

szczelną powierzchnię, poza ujęciem wód podziemnych na działce ewid. nr 125 

obręb 0007 Dziemiony, w odległości co najmniej 10 m od cieków i zbiorników 

wodnych oraz obszarów podmokłych oraz poza zasięgiem rzutu koron drzew; 

8) wytworzone odpady należy posegregować i gromadzić w kontenerach 

(pojemnikach) do czasu ich zapełnienia, następnie przekazać uprawnionym 

odbiorcom, kontenery (pojemniki) zabezpieczyć przed odpadami 

atmosferycznymi; 

9) miejsca skrzyżowań drogi z wodami powierzchniowymi zabezpieczyć przed 

przedostaniem się zanieczyszczeń mogących zablokować przepływ lub 

doprowadzić do skażenia wody. 

10) każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli 

obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub 

zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska 

zapewniającego możliwość dalszej wędrówki; 

11) na czas realizacji przedsięwzięcia, w tym prac przygotowawczych, wykonać 

ogrodzenia ochronne, ograniczające możliwość przemieszczania się płazów w 

czasie migracji wiosennych, letnich i jesiennych na teren budowy, lokalizację i 

sposób wykonania uzgodnić ze specjalistą herpetologiem, który będzie także 

sprawował nadzór nad funkcjonowaniem ww. wygrodzeń; 

12) prace budowlane (w tym przygotowanie terenu) oraz wycinkę drzew rozpocząć 

poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków 

dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 

sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni 

przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych  

lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji; 

13) drzewa i krzewy, które nie podlegają wycince a pozostają w zasięgu 

oddziaływania zamierzenia, na etapie budowy zabezpieczyć przed: 

− możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni 

drzew i wygrodzenie krzewów, 

− mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac 

w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów  

w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne  
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uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem  

grzybobójczym, 

− przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez utrzymywanie maksymalnie 

przez dobę otwartych wykopów lub stosowanie mat osłaniających i ich  

nawilżanie w okresie obniżonej wilgotności gruntu i powietrza. 

3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji. 

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 

Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Toruńskiego z siedzibą w Toruniu, 

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń zastępowany przez pełnomocnika Renatę Krajczewską - 

Jędrusiak na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu wystąpił wnioskiem z dnia 07 

czerwca 2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - 

Zelgno.  

Postepowanie administracyjne wszczęto w dniu 09 czerwca 2021 r. 

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

informacyjna przedsięwzięcia z dnia 31 maja 2021 r. sporządzona przez Mariusza 

Jabłońskiego (uzupełniona pismami z dnia 14 lipca 2021 r. i 23 sierpnia 2021 r., które 

wpłynęły do Urzędu Gmina w dniu 08 września 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 49/2021.  

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia 

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

środowisko. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno należy do 

przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839): „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 

przedsięwzięci a powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty 

mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub 

obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 

poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam%20pod%20nr
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5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, 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 21 czerwca 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 z dnia 21 czerwca 2021 r. znak: GKOŚ.6220.13.2021 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://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty, 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Dziemiony, 

Witkowo i Zelgno. 

  

W opinii z dnia 24 czerwca 2021 r. znak N.NZ.40.2.2.5.2021 Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu poinformował, że dla planowanego 

przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko. 

  

W opinii z dnia 07 września 2021 r. znak WOO.4220.735.2021.OD.3 Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie 

określił warunki korzystania ze środowiska ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji 

lub użytkowania przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione przez organ w sentencji 

decyzji.  

  

W opinii z dnia 01 lipca 2021 r. znak GD.ZZŚ.5.435.349.2021.WL Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie 

stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia wskazując 

https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty
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jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji określonych w opinii warunków i 

wymagań, które zawarto w sentencji decyzji. 

 

Wójt Gminy Chełmża obwieszczeniem z dnia 09 września 20201 r. 

znak:GKOŚ.6220.13.2021 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 Urzędu Gminy Chełmża oraz w miejscowościach: 

Dziemiony, Witkowo, Zelgno.  

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.  

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia odstąpiono od oceny zgodności z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja 

dotyczy przebudowy drogi publicznej, co w myśl art. 80 ust. 2 ustawy nie wymaga 

stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu, jeśli został on 

uchwalony.                  

Na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ nie została przeprowadzona 

ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 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 załączonej do wniosku katy informacyjnej przedsięwzięcia uzupełnionej  w 

pismami z dnia 14 lipca 2021 r. i 23 sierpnia 2021 r., ustalono iż przedsięwzięcie polega na  

rozbudowie drogi powiatowej nr  2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km  

4+270 o łącznej długości 4,270 km. Droga powiatowa zlokalizowana jest w Gminie 

Chełmża, w obrębie ewidencyjnym Dziemiony, Witkowo oraz Zelgno.  

Droga posiada obecnie nawierzchnię asfaltową o złym stanie technicznym. 

Występują liczne nierówności podłużne i poprzeczne oraz zadolenia. Zły stan nawierzchni 

utrudnia poruszanie się sprzętu rolniczego i transportu przeznaczonego do wywozu płodów 

rolnych. 

Droga powiatowa nr 2022C Dziemiony – Zelgno połączy drogi o nawierzchni 

twardej ulepszonej, tj. drogę powiatową nr 2023C z drogą wojewódzką nr 551.  

Droga posiada obecnie na przeważającym odcinku zdegradowaną nawierzchnię o 

szerokości ok. 3 m. Odcinkowo występują wydzielone chodniki.  

Celem przebudowy jest poszerzenie jezdni do 5,50 m, wykonanie pobocza 2x0,75 

m, budowa zjazdów, budowa peronów autobusowych, budowa odcinków chodnika, 

przebudowa skrzyżowań i polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Geometrię trasy 

drogi wkomponowano w istniejący teren.  

https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty
https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty
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Ponadto projektowana i wybudowana droga spowoduje usprawnienie ruchu 

drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisję negatywnych czynników ruchu 

drogowego, kierowcy będą płynnie się poruszać bez konieczności hamowania i 

przyśpieszania.  

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany i 

niezabudowany, w przeważającej części położony jest w terenie rolnym.  

Przedsięwzięcie zmieni szerokość jezdni do 5,50 m, natomiast nie zmieni 

aktualnego natężenia ani struktury ruchu. 

Parametry projektowanej drogi: 

− długość projektowanego odcinka drogi powiatowej: ok. 4,27 km; 

− klasa drogi: „Z” (droga zbiorcza);  

− kategoria drogi: droga powiatowa;  

− prędkość projektowa – 50 km/godz.;  

− kategoria ruchu: KR3;  

− szerokość jezdni: 5,50 m;  

− szerokość zjazdów – 5,00 m;  

− szerokość chodnika – 1,50 m;  

− szerokość peronu – od 1,50 m do 2,00 m;  

− szerokość poboczy – 0,75 m. 

 

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: 

 

Przedsięwzięcie będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącą już siecią dróg, 

przebiegającą jednak w obrębie innych pasów drogowych. Zgodnie z informacjami 

przedstawionymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w najbliższym czasie nie są 

planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi krzyżuje się przedmiotowa 

droga w ramach tego przedsięwzięcia. Zatem na etapie realizacji przedsięwzięci nie 

powinno zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci drogowej z 

planowana do przebudowy.  

 

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

wody i powierzchni ziemi: 

 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym 

wpływem na bioróżnorodność 
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Zastosowane materiały oraz sposób realizacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu 

wszystkich obowiązujących przepisów i norm sprawią, że przedsięwzięcie nie należy do 

inwestycji mogącej pogorszyć stan środowiska.  

Prace dotyczące zwłaszcza środowiska glebowego prowadzone będą z odpowiednią 

starannością. Dotyczy to ograniczenia frontu robót oraz pracy sprzętu budowlanego, 

którego poruszanie się zostanie ograniczone do terenu robót a także wyznaczonych tras 

poza nim, co ma ograniczyć do minimum niszczenie roślinności występującej po obu 

stronach istniejącego pasa drogowego i wzmagania erozji gleb. 

Etap realizacji przedsięwzięcia wiąże się z wykonaniem płytkich wykopów 

(związanych m.in. z korytowaniem oraz odtworzeniem rowów przydrożnych),które nie 

będą wymagały odwadniania. Jak wynika z uzupełnienia Karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, na omawianym terenie do głębokości 2 m p.p.t. nie stwierdzono 

występowania wód gruntowych. Tym samym nie zakłada się możliwości naruszenia 

istniejących warstw wodonośnych. 

 

d) emisja i występowanie innych uciążliwości: 

 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca 

ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych, 

spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję 

zanieczyszczeń do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w 

sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze 

dziennej.. Natomiast materiały pylące oraz masy bitumiczne będą transportowane 

samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne 

zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału oraz emisję oparów asfaltu. Wszelkie 

uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą 

zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, 

lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz 

ograniczona przestrzennie. 

 Inwestycja przebiega w większości przez tereny rolnicze, wraz z zabudową 

zagrodową oraz terenami pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkania 

zbiorowego. 

 Ze względu na strukturę i natężenie ruchu nie przewiduje się przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i konieczności stosowania zabezpieczeń 

akustycznych. 

 Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie zakłada się zmian struktury rodzajowej ruchu, 

ani znaczącego wzrostu natężenia ruchu drogowego. W związku z powyższym, nie 

przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny po zrealizowaniu 

zamierzenia. 

 
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: 
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Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie 

niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, 

używane do przebudowy materiały i technologię robót. 

Przebudowa drogi nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym 

ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia 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). 

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora Karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia organ przeanalizował wpływ przedsięwzięcia w kontekście 

adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji zadania 

wystąpi emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, w związku z pracą 

ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania 

przebudowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i o niewielkim lokalnym zasięgu, czyli będzie 

mało znacząca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzięki nowej nawierzchni nastąpi 

poprawa płynności ruchu, co przełoży się na zmniejszenie ilości spalanego paliwa, tym 

samym emisji gazów odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede 

wszystkim dwutlenku węgla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie 

natężenie ruchu nie przewiduje się wpływu zamierzenia na klimat. 

Przy realizacji zadania będą stosowane technologie, a także materiały, dostosowane 

do warunków klimatycznych występujących w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest położone 

poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i wystąpieniem powodzi. 

 

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

środowisko w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: 

 

 Realizacja przedsięwzięcia spowoduje głównie wytworzenie typowych odpadów 

budowlanych z grupy 17 oraz odpadów opakowaniowych oraz komunalnych, natomiast 

faza realizacji charakteryzować się będzie wytworzeniem odpadów z grupy 16 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).  

 Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą segregowane oraz 

magazynowane w kontenerach lub pojemnikach. Następnie zostaną przekazane wyłącznie  

uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia na odzysk, zbieranie lub 

unieszkodliwianie odpadów. Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia 

prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia  

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

aktami wykonawczymi. 

  

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji: 
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Analizowany odcinek drogi powiatowej nadal będzie funkcjonować w drogowym układzie 

lokalnym. 

 W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa odcinka jezdni, który jest 

obecnie popękany i skoleinowany. Przedsięwzięcie zakłada polepszenie komfortu i 

warunków jazdy poprzez poprawę jej parametrów technicznych. 

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie zakłada się zmian struktury rodzajowej 

ruchu, ani znaczącego wzrostu natężenia ruchu drogowego. 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo uczestników 

ruchu drogowego, poprawę warunków życia mieszkańców i środowisko naturalne. 

Zastosowane rozwiązania mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez 

rozwiązanie problemów związanych nie tylko z dojazdem, ale również przemieszczaniu 

się po tej części powiatu. 

 

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 projektowanego zadania 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, 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. 

 

− 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. 
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Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w 

myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1098).  

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest na terenie zmienionym przez 

człowieka oraz w sąsiedztwie gruntów rolnych i dotyczy przebudowy istniejącej już drogi. 

W wyniku inwentaryzacji na terenie planowanego zadania nie stwierdzono chronionych 

gatunków roślin i zwierząt. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie nastąpi 

pogorszenie się stanu naturalnego środowiska, a zmiany oraz uciążliwości w trakcie 

budowy będą krótkotrwałe. W ramach planowanych wycinek przewidziano nasadzenia 

zastępcze. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są zbiorniki wodne oraz 

cieki wodne, które są potencjalnym środowiskiem bytowania płazów, należy więc 

zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć teren w celu ograniczeniu szkód w ich 

populacjach. 

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z 

realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków 

chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy 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 ww. ustawy o ochronie 

przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098. 

Dla gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce 125 obręb 

0007 Dziemiony (graniczącej bezpośrednio z pasem drogowym i zlokalizowanej w 

obszarze oddziaływania przedsięwzięcia) nie ustanowiono strefy ochrony pośredniej. 

Wydzielono jedynie strefy ochrony bezpośredniej dla każdej studni. Biorąc pod uwagę 

zakres planowanych prac oraz proponowane przez Inwestora zabezpieczenia środowiska 

wodno-gruntowego, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ujęcie lub 

zagrożenia dla ujmowanych zasobów wód podziemnych.  

 

- 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: 
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Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

 

- gęstość zaludnienia: 

 

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest  

w miejscowościach Dziemiony, Witkowo, Zelgno  charakteryzującej się zabudową 

jednorodzinną, wielorodzinną, 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 poza głównymi zbiornikami wód podziemnych, 

obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i 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. 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. 

Zamierzenie znajduje się w obszarach  jednolitej części wód powierzchniowych 

oznaczonych europejskimi kodami: 

− PLRW200017295229 – „Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą”, 

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, ta 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, 

−  PLRW20001729389 - Fryba, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Ta 

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

− PLRW20001728984 – „Bacha do Zgniłki ze Zgniłką”, zaliczonym do regionu 

wodnego Dolnej Wisły. Ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan  

oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest 

zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co 

najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego 

wód powierzchniowych. 

Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być 

spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane 

zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. W celu zabezpieczenia gruntu oraz 

wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami 

ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt 

i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać 

w wyniku awarii. 

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. 

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nastąpi powierzchniowo do gruntu w 

pas drogowy, za pomocą nadanych spadków podłużnych i poprzecznych, w tym do 

istniejących rowów drogowych i na tereny okoliczne. Nie przewiduje się  

konieczności podczyszczania tych wód. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, woda będzie dowożona beczkowozami lub 

pobierana z gminnej sieci wodociągowej. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane przenośne toalety z 

bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmie się specjalistyczna 

firma, posiadająca stosowne zezwolenie.  
Etap realizacji przedsięwzięcia wiąże się z wykonaniem płytkich wykopów 

(związanych m.in. z korytowaniem oraz odtworzeniem rowów przydrożnych), które nie 

będą wymagały odwadniania. Jak wynika z uzupełnienia Karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, na omawianym terenie do głębokości 2 m p.p.t. nie stwierdzono 

występowania wód gruntowych. Tym samym nie zakłada się możliwości naruszenia 

istniejących warstw wodonośnych.  

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych 

lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub 

posiadającym szczelną nawierzchnię: poza ujęciem wód podziemnych na działce ewid. nr 

125 obręb 0007 Dziemiony oraz w odległości co najmniej 10 m od cieków i zbiorników 

wodnych oraz obszarów podmokłych, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu 

środowiska wodno-gruntowego. 

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

zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie 
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negatywnie 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 miejscowościach  Dziemiony zamieszkałej przez 190 osób, Witkowo zamieszkałej przez 

101 osób oraz Zelgno zamieszkałej przez 280 osób , charakteryzującymi się zabudową 

jednorodzinną, wielorodzinną, rozproszoną zabudową zagrodową oraz gruntami rolnymi. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o małej gęstości zaludnienia.  

Oddziaływanie w fazie realizacji ograniczy się do emisji niezorganizowanej, związanej  

z praca sprzętu budowlanego, wykonaniem prac ziemnych i transportu materiałów.  

 

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: 

 

Realizacja przedsięwzięcia z uwagi na charakter, skalę i lokalizację nie będzie 

znacząco oddziaływać na istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewiduje się, że w wyniku 

uzyskania poprawy równości i szerokości nawierzchni i w istocie polepszenia się 

warunków jezdnych, a także przejezdności, wielkość  emisji zanieczyszczeń od 

poruszających się po nim pojazdów mechanicznych powinna zostać zasadniczo 

zmniejszona.  

 

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

i odwracalność oddziaływania: 

 

Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpłynąć na środowisko podczas realizacji 

przedsięwzięcia będzie hałas oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza.   

Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów 

zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej. Natomiast 

materiały pylące oraz masy bitumiczne będą transportowane samochodami, których 

skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne zabezpieczenie 

ograniczające pylenie materiału oraz emisję oparów asfaltu. Wszelkie uciążliwości 
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związane z etapem realizacji mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia 

budowy. Biorąc pod uwagę odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja 

źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona 

przestrzennie. 

 

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: 

 

Przedsięwzięcie będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącą już siecią dróg, 

przebiegającą jednak w obrębie innych pasów drogowych. Zakres i skala planowanego 

przedsięwzięcia nie powoduje ryzyka skumulowania oddziaływań. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, 

w najbliższym czasie nie są planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi 

krzyżuje się przedmiotowa droga w ramach tego przedsięwzięcia. Zatem na etapie 

realizacji przedsięwzięci nie powinno zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań 

istniejącej sieci drogowej z planowana do przebudowy.  

 

h) możliwości ograniczenia oddziaływania: 

 

W sentencji decyzji określono warunki eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia 

wynikające z potrzeby ograniczenia uciążliwości  związanych z emisją hałasu, 

zanieczyszczeń powietrza oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Wskazane warunki są 

zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez inwestora w Karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia. 

 

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 wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy 

Chełmża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 
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 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 postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2022C 

Dziemiony-Zelgno   

 

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

2) Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń, 

3) PKP S.A. ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 

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

5) Skarb Państwa, 

6) F…… M……, 

7) F…… T……, 

8) B……T…… 

9) B…… J……,  

10) K…… B……, 

11) G,,,,,,, B…… M……, 

12) G…… J…… P……, 

13) K……. M…… H…… 

14) O…… A…… M……., 

15) W…… W……., 

16) W……. R…… B……, 

17) B…… Z……., 

18) B…… D……, 

19) P…… K……, 

20) P…… T……,  

21) L…… A……, 

22) L…… K…… A……, 

23) B…… B…….., 

24) B…… K……, 

25) T…… K……, 

26) M…….. Z……,, 

27) C…… K…….., 

28) C…… B…… M……, 
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29) T…… T……, 

30) G…… W…… I……, 

31) K…… Ł……, 

32) O…… A……, 

33) O…… M……, 

34) S…… A……, 

35) S……. M…… A……, 

36) N…… M….. J……, 

37) N…… M……. G……, 

38) C…… I…… E, 

39) L…… J…… W……, 

40) S….. P…… S……, 

41) B…… R……, 

42) B…… E….. M……, 

43) S…… Z…… A……., 

44) D…… M….. F…….., 

45) D…….. E…… K……, 

46) P…… M…… A……,, 

47) Z…… B…… A……, 

48) M…… M……. M……, 

49) M……. S……, 

50) K…… J…….. P……, 

51) S……… S……, 

52) P…… R……, 

53) P……. M……, 

54) P…… Z……., 

55) W…… Z……. T……, 

56) K……. E……. M……, 

57) K…… B……, 

58) M…… A…… S……, 

59) M…… J……, 

60) M…… M…… J……, 

61) M…… P……, 

62) G…… M…… E……, 

63) G…… A…… A……, 

64) K…… T…… K……, 

65) K…… D……, 

66) K…… M…… A……, 

67) K…… A……, 

68) B…… J…… M……, 

69) K…… I…… M……, 

70) K…… K…… Z……, 

71) W…… K……, 

72) W…… A……. A……, 

73) O…… A…… M……, 

74) O…… G…… W……, 

75) D…… A……, 

76) K,,,,,,, H……, 

77) K…… M……. A……., 

78) W….. J……. A……,  

79) W…… L……., 

80) K…… T……, 

81) K…… J…… I……, 
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82) K…… M…… I……, 

83) N……. M……., 

84) R…… J………, 

85) S… E……, 

86) S…… G……, 

87) S…… G……. M……, 

88) S……. J…… P……., 

89) S…… A…… M……, 

90) C…… J…… M……, 

91) D……. M……. F……., 

92) D……. E…… K……, 

93) O…… M…… A……, 

94) O…… A…… K……, 

95) M…… K……., 

96) M……. H…… J……., 

97) M……. J…… S……, 

98) S……. M…… A……, 

99) Z…… K……, 

100) G…… I…… M……., 

101) G…… M…… A……, 

102) O…… P……., 

103) K……. D……., 

104) L……. W……., 

105) L……. J……. W……, 

106) M……. S……… K……, 

107) M…… K……. H……., 

108) R…… R…… M……., 

109) T…… R…… K…….., 

110) G……. I…… M……, 

111) M…… R…… W……., 

112) M…… A…… D……, 

113) S…… I…….. J………, 

114) O……. P……, 

115) R…….. M…… M……, 

116) R…….. M………., 

117) R…… K…… S…….., 

118) N…… Z……, 

119) R…… A…… K……, 

120) G…… J…… M……., 

121) Z…… S…… R……, 

122) W…… A…… T……, 

123) W…… A…… M……, 

124) M……. D…… K……, 

125) B…… J……. I……, 

126) R…… M…… M……, 

127) R…… M……, 

128) R…… H……., 

129) G…… A……., 

130) S…… D……., 

131) S…… L…… M……., 

132) D…… C……, 

133) S…… E……, 

134) B…… S……. A……., 
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135) P…… B……, 

136) P…….. E……, 

137) S…… Z…… J……., 

138) S……. I……., 

139) S……. A……j, 

140) S…… S……, 

141) S…… M……. K……, 

142) S…….E…….., 

143) R…… T……, 

144) R…… W……, 

145) N…… J…… R……. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Renata Krajczewska - Jędrusiak 

ul. Żwirki i Wigury 9/1   

87-840 Lubień Kujawski 

Pełnomocnik; 

2) strony postepowania poprzez obwieszczenie; 

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.  

 

 

Na podstawie art. 7 pkt 2  ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 

z późn.zm.) nie pobrano opłaty skarbowej - jednostka samorządu terytorialnego zwolniona z opłaty 

skarbowej  
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 Chełmża, dnia  04 października  2021 r.  

GKOŚ.6220.13.2021 

 

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 13/2021 z dnia 04 października 2021 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 

2022C Dziemiony-Zelgno   

  

W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2022C 

Dziemiony-Zelgno w km od 0+000 do km  4+270 o łącznej długości 4,270 km wraz z 

poszerzeniem jezdni do 5,50 m, wykonaniem poboczy 2x0,75 m, budową zjazdów, 

peronów autobusowych, odcinków chodnika, przebudowę skrzyżowań i polepszenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Droga powiatowa zlokalizowana jest w gminie Chełmża, w obrębie ewidencyjnym 

Dziemiony, Witkowo oraz Zelgno.  

Parametry projektowanej drogi: 

− długość projektowanego odcinka drogi powiatowej: ok. 4,27 km; 

− klasa drogi: „Z” (droga zbiorcza);  

− kategoria drogi: droga powiatowa;  

− prędkość projektowa – 50 km/godz.;  

− kategoria ruchu: KR3;  

− szerokość jezdni: 5,50 m;  

− szerokość zjazdów – 5,00 m;  

− szerokość chodnika – 1,50 m;  

− szerokość peronu – od 1,50 m do 2,00 m;  

− szerokość poboczy – 0,75 m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 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. 
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