
 

UCHWAŁA Nr LVIII/359/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu 

publicznego na terenie użytku ekologicznego. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098, 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) uchwala się, co następuje: 

   

§ 1. Uzgadnia się na terenie użytku ekologicznego ustanowionego rozporządzeniem                 

Nr 22/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za użytki 

ekologiczne tworów przyrody położonych na terenie województwa toruńskiego (Dz.Urz. Woj. 

Toruńskiego Nr 15, poz. 88) na działce ewidencyjnej nr 1137/25 obręb Mirakowo, Gmina 

Chełmża wykonanie prac metodą bezwykopową pod powierzchnią terenu przy budowie 

gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego pn. 

Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – 

Gardeja.   

 

§ 2.1. Prace należy przeprowadzić przy spełnieniu następujących warunków: 

1) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych; 

2) inwestor powiadomi Wójta Gminy Chełmża o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac przy 

wykonywaniu gazociągu; 

3) inwestor o wykonaniu gazociągu w celu przeprowadzenia kontrolę wykonanych prac zgodnie 

z warunkami uzgodnienia. 

2. Wykonanie planowanych prac, nie może mieć negatywnego wpływu na wartości 

przyrodnicze użytku ekologicznego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały  Nr LVIII/359/22 

 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 29 marca 2022 r 

 

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. pismem z dnia 30 grudnia 2021 r., znak: POM3-ILF-

P-POL-OC-0857 wystąpiła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wyrażenie zgody na 

renowację  inwestycji celu publicznego pn. Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa 

Gustorzyn – Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja na użytku ekologicznym 

zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 1137/25 obręb Mirakowo, Gmina Chełmża. 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zawiadomieniem z dnia 24 stycznia 2022 r. przekazał podanie 

do organu właściwego tj. Rady Gminy Chełmża. 

Planowane przedsięwzięcie obejmować ma przeprowadzenie gazociągu przez obszar całego 

użytku ekologicznego metodą bezwykopową pod powierzchnią terenu. 

Użytek ustanowiony został rozporządzeniem Nr 22/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 28 czerwca 

1996 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody położonych na terenie 

województwa toruńskiego (Dz.Urz. Woj. Toruńskiego Nr 15, poz. 88). 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami                           

w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 92, 

poz. 753) zmieniła m.in. w ustawię z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, 

poz. 880 z późn.zm.). W wyniku tej zmiany kompetencja w zakresie ustanawiania formy ochrony 

przyrody jakim jest użytek ekologiczny przeszła z wojewodów na rady gminy, gdyż zgodnie                 

z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody po zmianie, ustanowienie pomnika przyrody, 

stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo krajobrazowego 

następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, realizacja inwestycji celu publicznego 

wykonywana na użytku ekologicznym wymaga uzgodnienia z organem ustanawiającym daną 

formę ochrony przyrody. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) w art. 6 pkt 2 uznaje za cel publiczny budowę i 

utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub 

dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń 

niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. 

Powyższe regulacje prawne oraz wskazany we wniosku cel i zakres prac upoważniają Radę 

Gminy Chełmża do podjęcia uchwały w przyjętym brzmieniu.  

 

 

  

 

 

 

 


