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Chełmża, dnia 24 sierpnia 2022 r. 

 

GKOŚ.6220.30.2021 

 

 

KORIZOL sp. z o.o. 

ul. Mała Grzywna 171 B 

87-140 Chełmża 

 

DECYZJA Nr 9/2022 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie 

sposobu użytkowania 100 m2 w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej 

zlokalizowanej w miejscowości Grzywna na działce nr 1/14 obręb 0011 Grzywna  

w celu zamontowania kabiny malarsko-suszarniczej 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, 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 2022 r. poz.1029 z późn.zm) dalej 

ustawa, § 3 ust 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1839 z późn.zm.), 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 29 grudnia 2021 r. na wniosek KORIZOL Sp. z o.o. z siedzibą 

w Małej Grzywnie 171 lok B, 87-140 Chełmża z dnia 23 grudnia 2021 r. (uzupełniony w 

dniu 24 i 31 stycznia 2022 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 100 m2 w istniejącej hali 

produkcyjno-magazynowej w miejscowości Grzywna na działce nr 1/14 obręb 0011 

Grzywna w celu zamontowania kabiny malarsko-suszarniczej. 

 

orzekam  

Po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LI/325/98 Rady Gminy 

Chełmża z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Grzywna (Dz.Urz. Woj. 

Toruńskiego z 1998 r. Nr 22, poz. 150)  

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 100 m2 w istniejącej 

hali produkcyjno-magazynowej.w miejscowości Grzywna na działce nr 1/14 obręb 

0011 Grzywna w celu zamontowania kabiny malarsko-suszarniczej. 

2. Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy określam KORIZOL  Sp. z o.o.  istotne warunki 

korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 
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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 realizacyjne prowadzić 

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

2) zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji 

ropopochodnych; 

3) czyszczenie kabiny malarsko – suszarniczej prowadzić „na sucho”, bez użycia 

wody; 

4) na terenie zakładu nie prowadzić obróbki elementów konstrukcji stalowych; 

5) ograniczyć roczne zużycie LZO w zakładzie do 2,2 Mg; 

6) używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji 

ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu; 

7) zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać 

w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym 

przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń; 

8) w celu neutralizacji wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych należy na 

bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość 

powinna być stale zagwarantowana na terenie prowadzonych robót; 

9) posadzki wewnątrz hali należy wykonać w sposób zabezpieczający przed 

przedostaniem się do gruntu (przesiąkaniem) substancji chemicznych używanych w 

procesie produkcji; 

10) wytworzone odpady należy posegregować i gromadzić w kontenerach 

(pojemnikach) do czasu ich zapełnienia, następnie przekazać uprawnionym 

odbiorcom, kontenery (pojemniki) zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. 

3. Na podstawie art. 84 ust. 1a w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy określam 

wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, 

w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o której mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 1: 

1) zanieczyszczenia ze spalania gazu w palniku kabiny malarsko-suszarniczej 

odprowadzać do atmosfery emitorem stalowym, pionowym o minimalnej 

wysokości geometrycznej 5 m oraz maksymalnej średnicy wylotowej 0,3 m; 

2) zanieczyszczenia z kabiny malarsko-suszarniczej z procesu nakładania (malowania) 

i suszenia odprowadzać do atmosfery emitorem stalowym, bocznym o 

maksymalnej średnicy wylotu 0,6 x 0,8 m oraz minimalnej wysokości 

geometrycznej 8 m; 

3) zainstalować centralę wentylacyjną charakteryzującą się maksymalnym poziomem 

mocy akustycznej 86 dB. 

4. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji. 

5. 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. 
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6. 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 

KORIZOL Sp. z o.o. z siedzibą w Małej Grzywnie 171 B, 87-140 Chełmża wystąpiła 

wnioskiem z dnia 23 grudnia 2021 r. (uzupełnionym 24 i 31 stycznia 2022 r.) o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie 

sposobu użytkowania 100 m2 w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej w 

miejscowości Grzywna na działce nr 1/14 obręb 0011 Grzywna i zamontowaniu kabiny 

malarsko-suszarniczej.  

Postępowanie administracyjne wszczęto w dniu 29 grudnia 2021 r.  

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

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. pod Nr 1/2022. 

 

W 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 07 lutego 2022 r. znak: GKOŚ.6220.30.2021 

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 oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Skąpe.  

 

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia 

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

środowisko. Zmiana sposobu użytkowania 100 m2 powierzchni w istniejącej hali o funkcji 

produkcyjno-magazynowej na potrzebę zamontowania kabiny malarsko-suszarniczej 

należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z późn.zm.): „instalacje do powierzchniowej 

obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników 

organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do 

ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników”” 

kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być 

wymagane.  

https://wykaz.ekoportal.pl/
https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty
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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 20 kwietnia 2022 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 opinii z dnia 27 kwietnia 2022 r. znak N.NZ.40.2.2.2.2022 Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu poinformował, że dla planowanego 

przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

W opinii z dnia 02 czerwca 2022 r. znak WOO.4220.143.2022.AG.3 Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie 

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

lub użytkowania przedsięwzięcia, które zawarto w sentencji decyzji.  

 

W opinii z dnia 22 lutego 2022 r. znak GD.ZZŚ.5.435.74.2022.WL Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie 

stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji określonych w opinii 

warunków i wymagań, które zawarto w sentencji decyzji.  

 

Wójt Gminy Chełmża obwieszczeniem z dnia 15 lipca 2022 r. 

znak:GKOŚ.6220.30.2021 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 Skape. 

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.  

 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydaje się po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Działka o numerze 

ewidencyjnym 1/14 obręb Grzywna, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 

https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty
https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty
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przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LI/325/98 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 

1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Chełmża w części wsi Grzywna (Dz.Urz. Woj. Toruńskiego z 1998 r. Nr 22 poz. 150).  

W miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie 

oznaczonym symbolem 38PP z przeznaczeniem podstawowym przemysł. Ustalono 

również przeznaczenie dopuszczalne w zakresie: obiekty magazynowo usługowe, baza 

paliw płynnych, urządzenia usługowo-produkcyjne dla rolnictwa, działalność 

produkcyjno-rzemieślnicza, niezbędna obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (w 

tym: ciepłownia, ujęcie wody, oczyszczalnia ścieków), parkingi, oczyszczalnia ścieków.  

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 

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 zmianie sposobu użytkowania 100 m2 powierzchni w istniejącej hali w 

miejscowości Grzywna, gmina Chełmża na działce nr 1/14 obręb Grzywna nr 0011 o 

funkcji produkcyjno-magazynowej o całkowitej powierzchni 1260 m2 w celu 

zamontowania kabiny malarsko-suszarniczej. 

W hali produkcyjno-magazynowej na powierzchni 100 m2, zostanie 

zamontowana z gotowych elementów kabina o wymiarach długość 16,0 m, o szerokości 

6,0 m i wysokości 5,0 m do suszenia oraz pokrywania konstrukcji stalowych farbami 

antykorozyjnymi.  

Dodatkowo, planowane jest posadowienie na działce obok hali dwóch 

zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 4,850 m3 na gaz propan-butan 

na potrzeby palnika do ogrzewania kabiny.  

W zamontowanej kabinie zakłada się prowadzić usługi wykonywania pokrycia 

farbami antykorozyjnymi elementów konstrukcji stalowych. W przyszłości Inwestor 

planuje (w innej lokalizacji) produkcję elementów konstrukcji i ich pokrywanie w 

przedmiotowej malarni.  

Gotowe konstrukcje stalowe nie wymagające żadnej obróbki, będą dostarczane do 

kabiny, w której będą pokrywane w zależności od przeznaczenia odpowiednimi 

preparatami. W kabinie nie przewiduje się prowadzenia procesów cięcia ani spawania. Do 

wykonywania pokryć malarskich zakłada się wykorzystywanie wysokiej jakości środków 

antykorozyjnych o niskiej zawartości związków lotnych. Oprócz kabiny w budynku będą 

znajdowały się pomieszczenia socjalno-biurowe.  
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Maksymalne zatrudnienie wyniesie 28 osób – 6 pracowników produkcyjnych 

na zmianie oraz 4 pracowników biurowo-logistycznych. Zakład pracować będzie w 

systemie 3 zmianowym. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, kanalizacyjną, 

wodociągową i grzewczą. 

 

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: 

 

Działka inwestycyjna sąsiaduje głównie z obszarami przemysłowymi. Charakter 

przedmiotowego obszaru inwestycji, a także rodzaj i zakres, pozwala na stwierdzenie, że 

jej eksploatacja nie spowoduje negatywnego kumulowania oddziaływań. 

 

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

wody i powierzchni ziemi: 

 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym 

wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność.  

 

d) emisja i występowanie innych uciążliwości: 

 

Realizacja przedsięwzięcia w niewielkim stopniu związana jest z oddziaływaniem 

na jakość powietrza i klimat akustyczny. Praca sprzętu oraz pojazdów ciężarowych 

transportujących elementy składowe kabiny będzie źródłem emisji spalin samochodowych, 

a także źródłem hałasu. Prace planuje się prowadzić przez 8 h jedynie w porze dziennej. 

Powyższe oddziaływania mają jednak charakter punktowy i krótkotrwały. 

Źródłami zanieczyszczeń do atmosfery będzie praca palnika kabiny, substancje w 

preparatach używanych w zakładzie, praca kotłowni zakładowej oraz ruch pojazdów 

(emisja niezorganizowana). 

Kabina zostanie wyposażona w jeden palnik o mocy 180 kW, zasilany gazem 

propan-butan zmagazynowanych w zbiornikach. Palnik ten znajduje się obok kabiny i 

posiada zewnętrzny emitor. Zanieczyszczenia ze spalania gazu w palniku kabiny 

odprowadzane będą emitorem stalowym E1, pionowym o wysokości minimalnej 5 m i 

średnicy wylotowej 0,3 m. 

W kabinie planuje się prowadzić procesy nakładania (malowania) i suszenia. 

Przewiduje się montaż kabiny wyposażonej w system wyciągowy z filtrami suchymi. 

Instalacja wyposażona zostanie w centralę nawiewno-wywiewną o wydajności 30000 
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m3/h. Zanieczyszczenia odprowadzane będą przez emitor stalowy, boczny o wymiarach 

0,6 x 0,8 m i wysokości 8 m (Emitor E2).  

Zgodnie z przedstawionym w uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia 

bilansem zużycia lotnych związków organicznych (LZO) w zakładzie, w oparciu o karty 

charakterystyk planowanych do stosowania preparatów, instalacja nie podlega pod 

rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860). Zakładane roczne 

zużycie LZO w zakładzie nie przekroczy progu określonego w w/w rozporządzeniu dla 

instalacji do powlekania metali >5 Mg i wyniesie ok. 2,184 Mg. 

Na terenie zakładu nie przewiduje się mieszalni farb ani innych pomieszczeń, gdzie 

mogłaby wystąpić emisja zanieczyszczeń. Wszystkie preparaty będą przechowywane w 

szczelnych pojemnikach. Nie przewiduje się żadnych czynności technologicznych poza 

kabiną lakierniczą. 

W okresie grzewczym, pracować będzie również kotłownia zakładowa opalana 

eko-groszkiem o mocy maksymalnej 30 kW. Zanieczyszczenia z istniejącej kotłowni 

zakładowej odprowadzane są emitorem K1 o wysokości 4 m i średnicy 0,3 m.  

W dniu 24 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

przyjął tzw. uchwałę antysmogową (uchwała Nr VIII/136/19 zmieniona uchwałą nr 

XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.), tj. uchwałę wprowadzającą na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw. W uzupełnieniu Kip wyjaśniono, iż Inwestor 

planuje użytkować funkcjonującą kotłownię na podstawie umowy najmu. Zgodnie z 

uchwałą obecnie jest możliwe dalsze funkcjonowanie kotłowni w stanie niezmienionym. 

W terminach określonych w uchwale kotłownia zostanie zmodernizowana lub nastąpi 

zmiana paliwa. 

W dniu 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił 

nowy program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała nr 

XXIII/340/20 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w 

zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej 

(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3479). Dokument powstał ze względu na 

przekroczenie standardów jakości powietrza i poziomu docelowego bezno(a)pirenu w 

województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.  

W załączniku nr 4 do ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko–

Pomorskiego przedstawiono „obowiązki organów i podmiotów zlokalizowanych na terenie 

strefy objętej programem”. Podmioty korzystające ze środowiska, w tym m.in. 

wnioskodawca, zaliczone zostały do emisji punktowej i stwierdzono, iż mają one niewielki 

wpływ na wysokość stężeń analizowanych zanieczyszczeń, dlatego też nie wskazano w 

przedmiotowym programie dedykowanych tym podmiotom zadań. 

Oddziaływanie na klimat akustyczny, na etapie eksploatacji związane jest z ruchem 

przejazdów po terenie zakładu, tj. samochodów osobowych pracowników na parkingu oraz 

samochodów dostawczych dowożących i odbierających towar. 

Źródłem hałasu związanym z inwestycją będzie również praca wentylatora. Kabina 

wyposażona zostanie w instalację centrali wentylacyjnej, służącej między innymi do 
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odprowadzania zużytego powietrza z kabiny. W ramach tej instalacji planuje się montaż 

centrali wentylacyjnej o maksymalnej mocy akustycznej 86 dB.  

Po terenie zakładu poruszać się będzie do 6 pojazdów osobowych oraz jeden pojazd 

ciężarowy w ciągu doby. 

Przeprowadzone w dokumentacji analizy wykazały, że eksploatacja inwestycji nie 

powinna powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.  

 

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). W ramach realizacji nie będą prowadzone prace rozbiórkowe. 

 

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

środowisko w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: 

 

 Na etapie montażu kabiny przewiduje się selektywne gromadzenie wszystkich 

powstałych odpadów. Odpady będą zbierane selektywnie, zabezpieczone przed 

rozwiewaniem poprzez gromadzenie w odpowiednich kontenerach. Etap użytkowania 

wiąże się z wytwarzaniem odpadów farb oraz sorbentów zanieczyszczonych farbami jak 

również odpadów opakowaniowych i komunalnych, gromadzonych selektywnie z 

uwzględnieniem frakcji zmieszanych odpadów mokrych oraz pozostałych odpadów 

surowcowych w pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach. 

 

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

 

Działka inwestycyjna sąsiaduje głównie z obszarami przemysłowymi. Jak wynika z 

uzupełnienia, zgodnie z mpzp oraz faktycznym zagospodarowaniem w bezpośrednim 

sąsiedztwie brak jest terenów chronionych akustycznie. Najbliższe tereny chronione to 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona w kierunku zachodnim (ok. 100 m) 

i południowym (ponad 200 m) oraz zagrodowa zlokalizowana na południe (ponad 200 m). 

 

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: 
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− 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. 

 

Etap realizacji polega na montażu kabiny malarsko-suszarniczej. Nie przewiduje się 

wykonania prac budowlanych. Prace montażowe wykonane zostaną przy użyciu 

sprawnego sprzętu. Hala wyposażona będzie w sorbenty umożliwiające zebranie 

zanieczyszczenia w przypadku awarii sprzętu.  

Zaopatrzenie przedsięwzięcia w wodę na cele jedynie socjalno-bytowe odbywać się 

będzie poprzez istniejące przyłącze z gminnej sieci wodociągowej.  

Woda na etapie eksploatacji zostanie pobrana z gminnej sieci wodociągowej i 

wykorzystana na cele socjalno – bytowe. Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem, 

Inwestor nie przewiduje wykorzystania wody do celów technologicznych. Instalacja nie 

będzie źródłem ścieków przemysłowych. Kabina nie posiada kurtyny wodnej, a jej 

czyszczenie planuje się prowadzić na sucho. 

Powstałe ścieki socjalno – bytowe przewiduje się odprowadzać do szczelnego 

zbiornika bezodpływowego. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w terenie, dla którego obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr LI/325/98 Rady 

Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części Grzywna obejmującej tereny 

pod przemysł oraz usługi rzemieślnicze z zabudową mieszkaniową (Dz.Urz. Woj. 

Toruńskiego z 1998 r. Nr 22, poz. 150).  

 

− 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 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916), 

w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla wspólnoty i projektowanymi 

przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. 

Realizacja przedsięwzięcia, przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji instalacji 

fotowoltaicznej, nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich 

przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania 

korytarzy ekologicznych, budowy i rozbiórki obiektów kubaturowych. 

 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej Karty informacyjnej 

przedsięwzięcia ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie 

skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.  

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 zniszczenie osobników oraz 

niszczenie siedlisk lub ostoi rośni grzybów, 

Inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie 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 Grzywna charakteryzującej się zabudową jednorodzinną, wielorodzinną i 



11 

 

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 

(przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok.  215 m od jeziora Chełmżyńskiego). 

  

- 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 przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 

oznaczonym europejskim kodem PLRW20001729389 – „Fryba”, zaliczonym do regionu 

wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. 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.  

Na omawianym terenie nie występują strefy ochronne ujęć wody. Najbliższa strefa 

ochronna ujęcia znajduje się w odległości około 1,650 km na północy-wschód od 

inwestycji i jest to ujęcie „Chełmża, Studnia nr 10A”.  

Analizowany teren znajduje się w poza obszarem GZWP. Mając na uwadze przyjęte 

zabezpieczenia stwierdzono, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód 

podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia 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 : 
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a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać: 

 

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest  

w miejscowości Grzywna, charakteryzującej się zabudową jednorodzinną, wielorodzinną, 

rozproszoną zabudową zagrodową oraz gruntami rolnymi. Przedsięwzięcie będzie 

realizowane na terenie o małej gęstości zaludnienia.  

Realizacja przedsięwzięcia w niewielkim stopniu związana jest z oddziaływaniem 

na jakość powietrza i klimat akustyczny.  

Źródłami zanieczyszczeń do atmosfery będzie praca palnika kabiny, substancje w 

preparatach używanych w zakładzie, praca kotłowni zakładowej oraz ruch pojazdów 

(emisja niezorganizowana).  
Oddziaływanie na klimat akustyczny, na etapie eksploatacji związane jest z ruchem 

przejazdów po terenie zakładu, tj. samochodów osobowych pracowników na parkingu oraz 

samochodów dostawczych dowożących i odbierających towar.  
 

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 w niewielkim stopniu związana jest z oddziaływaniem 

na jakość powietrza i klimat akustyczny. Powyższe oddziaływania mają jednak charakter 

punktowy i krótkotrwały.  

 

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 -  
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w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 

oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

 

Na etapie analizowania zamierzenia, 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. 

Biorąc pod uwagę powyższe, przeanalizowano ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego 

oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. Charakter przedmiotowego obszaru 

inwestycji, a także rodzaj i zakres, pozwala na stwierdzenie, że jej eksploatacja nie 

spowoduje negatywnego kumulowania oddziaływań. 

 

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 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.  
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Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 100 m2 w istniejącej hali produkcyjno-

magazynowej w miejscowości Grzywna na działce nr 1/14 obręb 0011 Grzywna w celu zamontowania 

kabiny malarsko-suszarniczej 

 

Ś….. M….. W….. 

Gmina Chełmża  ul. Wodna 2 87- 140 Chełmża 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa  

Marplast Sp. z o.o. Mała Grzywna 87-140 Mała Grzywna 

MIT-BIS2 Spółka z o.o. ul. Radziejowska 7 88-210 Dobre 

S…… J…… 

K…… A…. 

K….. B….. G…… 

H…… W…… K……. 

H…… M…… 

O…… W……  

P…… A…... M…... 

 

 

Otrzymują: 

1) KORIZOL Sp. z o. o. 

ul. Mała Grzywna 171 B 

87-140 Chełmża 

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. 2 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 – załącznik Nr 1; 

2) mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie – załącznik Nr 2. 

 

 

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 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.). 
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Załącznik Nr 1 

 

Chełmża, dnia 24 sierpnia  2022 r.  

GKOŚ.6220.30.2021 

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 2022 r. poz. 

1029 z późn.zm.) załącznik do decyzji Nr 9/2022 z dnia 24 sierpnia  2022 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania 100 m2 w 

istniejącej hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Grzywna na działce nr 1/14 obręb 0011 

Grzywna w celu zamontowania kabiny malarsko-suszarniczej 

 

W ramach przedsięwzięcia planuje się zmianę sposobu użytkowania 100 m2 

powierzchni w istniejącej hali o funkcji produkcyjno-magazynowej o całkowitej 

powierzchni 1260 m2, w celu zamontowania kabiny malarsko-suszarniczej w miejscowości 

Grzywna, gmina Chełmża na działce nr 1/14 obręb Grzywna nr 0011. 

W istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na powierzchni 100 m2, zostanie 

zamontowana z gotowych elementów kabina o wymiarach długość 16,0 m, o szerokości 

6,0 m i wysokości 5,0 m do suszenia oraz pokrywania konstrukcji stalowych farbami 

antykorozyjnymi. Dodatkowo, planowane jest posadowienie na działce obok hali dwóch 

zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 4,850 m3 na gaz propan-butan 

na potrzeby palnika do ogrzewania kabiny.  

W zamontowanej kabinie zakłada się prowadzić usługi wykonywania pokrycia 

farbami antykorozyjnymi elementów konstrukcji stalowych. W przyszłości Inwestor 

planuje (w innej lokalizacji) produkcję elementów konstrukcji i ich pokrywanie w 

przedmiotowej malarni.  

Gotowe konstrukcje stalowe nie wymagające żadnej obróbki, będą dostarczane do 

kabiny, w której zostaną pokryte w zależności od przeznaczenia odpowiednimi 

preparatami. W kabinie nie przewiduje się prowadzenia procesów cięcia ani spawania. Do 

wykonywania pokryć malarskich zakłada się wykorzystywanie wysokiej jakości środków 

antykorozyjnych o niskiej zawartości związków lotnych. Oprócz kabiny w budynku będą 

znajdowały się pomieszczenia socjalno-biurowe.  

Maksymalne zatrudnienie wyniesie 28 osób – 6 pracowników produkcyjnych 

na zmianie oraz 4 pracowników biurowo-logistycznych. Zakład pracować będzie w 

systemie 3 zmianowym. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, kanalizacyjną, 

wodociągową i grzewczą. 
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Załącznik nr 2 do decyzji 9/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. - 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) 

 


