
                                                                                     Świedziebnia,  07.07.2011r. 

 

GP.6220.8/D2011 

 

 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. 1227z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 

2010r. 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 213, poz. 1397 z późn. zm.) 

oraz na podstawie art.104,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego po rozpatrzeniu  

wniosku  Przedsiębiorstwa Handlowo – Gastronomicznego „GABAR” Antoni Barczewki 

Wrocki 92A, 87 – 400 Golub-Dobrzyń z dnia 06. 06. 2011 roku o wydanie decyzji                     

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,wymiana 

podziemnego zbiornika gazowego płynnego o poj. 6,7 m
3  

na pojemnik podziemny o 

pojemności 10,0 m 
3
” na działce nr 170/11 w miejscowości Świedziebnia, gmina 

Świedziebnia. 

 

określam  

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 
 

,,Wymiana podziemnego zbiornika gazowego płynnego o poj. 6,7 m
3  

na pojemnik podziemny 

o pojemności 10,0 m
3
” 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: 

 

,,Wymiana podziemnego zbiornika gazowego płynnego o poj. 6,7 m
3  

na pojemnik podziemny 

o pojemności 10,0 m
3
”

 
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 zmiana  podziemnego zbiornika gazowego płynnego 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. Przed oddaniem podziemnego zbiornika gazu płynnego  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 zbiornika gazu płynnego 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. 

 

 

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. „Wymiana podziemnego zbiornika 



gazowego płynnego o poj. 6,7 m
3  

na pojemnik podziemny o pojemności 10,0 m 
3 ‘’ 

 na Stacji 

Paliw na działce nr 170/11 w miejscowości Świedziebnia, gmina Świedziebnia zostało 

wszczęto na wniosek  Przedsiębiorstwa Handlowo – Gastronomicznego „GABAR” Antoni 

Barczewski,  Wrocki 92A, 87 – 400 Golub Dobrzyń z dnia 06.06.2011 roku.  

 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 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 213, poz. 1397 z późn. zm.), 

planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących pogorszyć stan 

środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.  

W dniu  06. 06. 2011 r.   Przedsiębiorstwa Handlowo – Gastronomicznego „GABAR” Antoni 

Barczewski,  Wrocki 92A, 87 – 400 Golub Dobrzyń  wystąpiło z wnioskiem o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zadanie pn. „Wymiana podziemnego 

zbiornika gazowego płynnego o poj. 6,7 m
3  

na pojemnik podziemny o pojemności 10,0 m 
3 ‘’ 

 

na Stacji Paliw na działce nr 170/11 w miejscowości Świedziebnia, gmina Świedziebnia. 

 

O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców, którzy w określonym terminie nie 

wnieśli żadnych uwagi i nie zgłosili zastrzeżeń. 

 Zgodnie z art.59 ust.1, art. 61 ust.1, art. 64 ust 1 pkt. 1), 2) , ust 2  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 z póżn. zm. ),   Wójt Gminy Świedziebnia wystąpił do Starostwa 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  o wydanie  opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmującego powyższe zadanie. 

Na podstawie opinii nr N.NZ-42-Św-213/3167/11 z dnia 24. 06..  2011 r.  r. Państwowego 

Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz postanowienia nr WOO. 

4240.527.2011ADS z dnia 21. 06.  2011r.   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy orzeczono, że dla planowanego  przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko.  
 Ponadto dokonano odpowiednich kryteriów selekcji,  wymienionych w załączniku III 

Dyrektywy 85/337/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. UE L 175 z dnia 5 lipca 1985 z późn. zm.).  

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Podczas analizy wszystkich uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, iż w 

zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne 

oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub 

leśne, strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary 

na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary przylegające do 

jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Projektowana inwestycja realizowana 

będzie poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej oraz 

potencjonalnymi obszarami Natura 2000, a prace realizowane w zakresie budowy nowej 

infrastruktury na rzecz przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą prowadzić do pogorszenia 

stanu siedlisk przyrodniczych najbliżej zlokalizowanych obszarów Natura 2000 tj. Ostoi 

Lidzbarskiej (kod obszaru PLH 280012), odległej od projektowanej inwestycji o 24 km, 

położonej na terenie Gminy Górzno. 

Wobec powyższego dla planowanego przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko. 
 



 
Po uzyskaniu powyższych informacji  wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.  

 

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 pozwolenia na budowę 

zgodnie z ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Wniosek ten powinien zostać 

złożony nie później niż przed upływem 2 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 


