
                                                                                     Świedziebnia,  12. 10. 2009r.

Nr 7625- 11/D/2009 

 Decyzja 

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.1,2 pkt 2 ,art. 72 ust. 1, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 1,4, ust. 3, 
art.  80 ust.  3, art.  82, art.  85 ust.  2 ,  3 ,  art.  86 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199  z  2008  r., 
poz.  1227), § 3 ust.  1 pkt 35 rozporządzenia  Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r.  w 
sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) 
oraz  na  podstawie  art.104,  49  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  po  rozpatrzeniu 
wniosku   Przedsiębiorstwa  Handlowo –  Gastronomicznego  „GABAR” Antoni  Barczewki 
Wrocki  92A,  87  –  400  Golub-Dobrzyń  z  dnia  16.07.2009  roku  o  wydanie  decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa stacji 
paliw płynnych i gazu płynnego na działce nr 170/11 w miejscowości Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia.

określam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

„budowa stacji paliw płynnych i gazu płynnego na działce  nr 170/11 w miejscowości 
Świedziebnia, gmina Świedziebnia”

na  rzecz  Przedsiębiorstwa  Handlowo –  Gastronomicznego  „GABAR” Antoni  Barczewski 
Wrocki 92A, 87 – 400 Golub- Dobrzyń 

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Budowa  stacji  paliw  płynnych  i  gazu  płynnego  na  działce   nr  170/11  w  miejscowości 
Świedziebnia, gmina Świedziebnia .

2.Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczegółowym 
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. 
Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach władania terenem przez 
inwestora. Ewentualna uciążliwość winna mieś charakter krótkotrwały, lokalny i tylko 
w fazie realizacji przedsięwzięcia.

2. Dla  sprawdzenia  skuteczności  zastosowanych  na  stacji  paliw  zabezpieczeń  a  w 
szczególności  ochrony  wód  podziemnych  należy  prowadzić  stały  monitoring  tych 
wód. 



3. Przed  oddaniem  stacji  paliw  do  eksploatacji  należy  opracować  instrukcję 
postępowania na wypadek wystąpienia zjawiska awarii.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska koniecznie do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym:

1. Prace budowlane będą się odbywać w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00
2. Przed  przystąpieniem  do  eksploatacji  obiektów  inwestor  zobowiązany  jest  do 

dokonania  zgłoszenia  instalacji,  z  której  emisja  nie  wymaga  pozwolenia,  mogącej 
negatywnie oddziaływać na środowisko.

3. W trakcie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia należy 
stosować odpowiednie działania  i  zabezpieczenia  zapewniające ochronę wszystkich 
komponentów środowiska.

4. Uciążliwość  inwestycji  nie  może  wykraczać  poza  teren  władania,  nie  może 
powodować konfliktów społecznych oraz naruszać interesy osób trzecich.

5. Dokumentacja  projektowa  przedsięwzięcia  wymaga  uzgodnienia  pod  względem 
wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Brodnicy lub rzeczoznawcę ds. sanitarno – higienicznych.

6. Przy  projektowaniu  i  realizacji  przedsięwzięcia  należy  przyjąć  technologię 
i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

7. Wszystkie urządzenia związane z działalnością usługową stacji należy zaprojektować 
użytkować  z  zachowaniem  norm  dotyczących  środowiska  pracy ,  środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi.

8. Stacja paliw winna być wykonana z pełną hermetyzacją procesów dystrybucji benzyn 
silnikowych : wahadło gazowe oraz dystrybutory ze zwrotnym  obiegiem oparów.

9. Zbiornik magazynowy paliw płynnych zaprojektować jako dwupłaszczowy               z 
automatycznym  systemem wykrywania nieszczelności.

10. Posadowienie  zbiornika  na  paliwo  powinno  być  dostosowane  do  warunków 
hydrogeologicznych i innych cech podłoża gruntowego.

11. Teren  dystrybucji  paliw  wraz  ze  stanowiskiem  rozładunkowym  cystern 
samochodowych  zaprojektować  jako  szczelne,  posiadające  wysokie  krawężniki, 
uniemożliwiające  rozlewanie  się  zanieczyszczeń  po  terenie  i  przedostawanie  się 
zanieczyszczeń do wód lub ziemi.

12. Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni stacji paliw narażonych na 
zanieczyszczenia  ropopochodnymi,  przed  odprowadzeniem  do  wód 
powierzchniowych  do ziemi  lub urządzeń kanalizacyjnych  innego podmiotu  winny 
być oczyszczone        w osadniku piasku i separatorze ropopochodnych.

13. Tereny wolne od zabudowy obsadzić zielenią izolacyjną wysoką i niską.

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu 
do  przedsięwzięć  zaliczanych  do  zakładów  stwarzających  wystąpienia  poważnych 
awarii.

 Nie  formułuje  się,  należy  stosować  się  do  wymagań   jednostek organizacyjnych 
upoważnionych  do uzgadniania i opiniowania dokumentacji technicznej.



5.  Wymogi  w  zakresie  ograniczenia  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie określa się, nie prowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego postępowania 
na środowisko.

6.Wymogi  w  zakresie  stwierdzenia  konieczności  utworzenia  obszaru  ograniczonego 
użytkowania.

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

7. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.  „budowa stacji  paliw płynnych 
i gazu płynnego na działce  nr 170/11 w miejscowości Świedziebnia, gmina Świedziebnia” 
wszczęto na wniosek  Przedsiębiorstwa Handlowo – Gastronomicznego „GABAR” Antoni 
Barczewski,  Wrocki 92A, 87 – 400 Golub Dobrzyń z dnia 16.07.2009 roku

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. 
w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), 
planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest  do  inwestycji  mogących  pogorszyć  stan 
środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 59 ust. 1, art. 61 ust 1,2 i art. 64 ust. 1,2,3, ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.  U.  Nr  199  z  2008  r.  ,  poz.  1227)  Wójt  Gminy  Świedziebnia  wystąpił  do  Starosty 
Brodnickiego  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Brodnicy 
z wnioskiem o wydanie opinii  co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko planowanej inwestycji.
Wymienione organy:

 Starosta Brodnicki postanowieniem OŚ.7633 – 43/09 z dnia 27 lipca 2009 roku,
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy opinią Nr N.NZ – 42 – Św – 

281/3876/09 z dnia 28 lipca 2009 roku.  
kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia oraz możliwością jego oddziaływania 
na środowisko i ludzi uznały potrzebę  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowego przedsięwzięcia ( należy opracować raport o oddziaływaniu na środowisko).

W  dniu  30  lipca  2009  roku  Wójt  Gminy  Świedziebnia  wydał  postanowienie 
Nr  7625  –  11/2009  w  sprawie  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.
Stosownie  do  przepisu  art.  77  ust1  pkt  1  ustawy  z  dnia  3  października  2008  roku 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) 
Wójt  Gminy  Świedziebnia  17  września  2009r.  wystąpił  do  Starostwa  Powiatowego 



w Brodnicy o uzgodnienie  warunków realizacji  przedsięwzięcia  pn.  „budowa stacji  paliw 
płynnych  i  gazu  płynnego  na  działce   nr  170/11  w  miejscowości  Świedziebnia,  gmina 
Świedziebnia”  oraz  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Brodnicy 
o  zaopiniowanie  warunków realizacji  przedsięwzięcia  pn.  „budowa stacji  paliw  płynnych 
i gazu płynnego na działce  nr 170/11 w miejscowości Świedziebnia, gmina Świedziebnia”

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199  z  2008  r.,  poz.  1227)   został 
umieszczony  wniosek,  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  obejmującego  budowę  stacji  paliw  płynnych  i  gazu 
płynnego na działce  nr 170/11 w miejscowości Świedziebnia, gmina Świedziebnia” wraz z 
załączonym  raportem  oddziaływania  tego  przedsięwzięcia  na  środowisko  ,  w  publicznie 
dostępnym wykazie, dotyczącym inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Społeczeństwo nie wniosło uwag i wniosków w powyższej sprawie..

Postanowieniem Starosty Brodnickiego Nr OŚ.7633 –  43/09  z  dnia  7  października 
2009  roku,  uzgodniono  pozytywnie  warunki  realizacji  planowanej  „budowy  stacji  paliw 
płynnych  i  gazu  płynnego  na  działce   nr  170/11  w  miejscowości  Świedziebnia,  gmina 
Świedziebnia”,  przez   Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Gastronomiczne  „GABAR”  Antoni 
Barczewski Wrocki 92A, 87 – 400 Golub Dobrzy.
Opinią  Nr N.NZ – 42 – Św – 338/493/09 z dnia 21. 09. 2009 r. Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy zaopiniowano pozytywnie realizację ww przedsięwzięcia. 
W  decyzji  tej  zostały  uwzględnione  warunki  nałożone  przez  organy  uzgadniający 
i opiniujący. 

Inwestycja  realizowana  jest  na  terenie  objętym  miejscowym  planem 
zagospodarowania  przestrzennego  w  części  wsi  Świedziebnia  i  części  wsi  Ostrów 
uchwalonego uchwałą nr VII/24/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r. Rady Gminy Świedziebnia 
opublikowanej  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 
20 lipca 2007r. Nr 86 poz. 1363.

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji, a później 
eksploatacji,  planowanego przedsięwzięcia  winno spowodować,  że  wszystkie  uciążliwości 
zamkną się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny. 
Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się charakterystykę inwestycji. 

Pouczenie

Od  niniejszej  decyzji  przysługuje  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania decyzji.
Niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 72 ust. 1 
pkt  1-13 powyższej  ustawy. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed 
upływem 4 lat od dnia,  w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna.
Termin  ten może  ulec  wydłużeniu  o 2 lata  jeżeli  realizacja  planowanego przedsięwzięcia 
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki w niniejszej decyzji.

                                                                                              Z up. Wójta
  (-) Tadeusz Ratkowski

  Inspektor 
  



Załączniki:

1. Charakterystyka inwestycji

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Gastronomicznego „GABAR” Antoni Barczewski
    Wrocki   92A, 87 – 400 Golub-    Dobrzyń

2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Józef Czajkowski
   87 – 335 Świedziebnia

2. Powiatowe w Brodnicy
    ul. Kamionka 18
    87 – 300 Brodnica

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy
    ul. Żwirki i Wigury 1
    87 – 300 Brodnicy

Podano do publicznej wiadomości przez :

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia
2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świedziebnia
3. Umieszczenie na stronie  internetowej BIP  Urzędu Gminy Świedziebnia


