
WÓJT GMINY ŚWIEDZIEBNIA                                                   Świedziebnia, 06.04.2022 r. 

 GP.6220.1.2022 

POSTANOWIENIE    

       Na postawie art. 123 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.  z  2021  r.  poz.  735 z późn. zm.), w związku z  art.63 ust. 1, 4, 5 i 5a, art.66, art.68   
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  ( 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś, a także §3 ust. 2 pkt 2, 
w związku z §3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1839 t.j.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 21.01.2022 r. o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami, złożonego przez Gminę 
Świedziebnia, 87-335 Świedziebnia 92A, 

postanawiam 

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko,  polegającego na 
rozbudowie z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia 
na działce nr 159/2 w obrębie ewidencyjnym Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat 
brodnicki, województwo Kujawsko-Pomorskie oraz zawiesić postępowanie w sprawie do 
czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko.  

 
2. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien obejmować 

zagadnienia, o których mowa w art. 66 uouioś. 
 
3. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b) uouioś wskazuję zakres i szczegółowość 

wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje 
oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez 
przedstawienie w raporcie:  
1) Oceny zgodności analizowanego zamierzenia z ograniczeniami: 

a) względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi z art. 51, 52 i 56 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 
ze zm.). 

2) Oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na: 
a) stan zachowania populacji gatunków chronionych, 
b) stan zachowania siedlisk przyrodniczych, 
c) stan zachowania siedlisk bytowych zwierząt, w tym gatunków chronionych, 
d) bioróżnorodność, 
e) walory krajobrazowe, 
f) korytarze ekologiczne i migracji zwierząt, 
g) obszary chronione.  

3) Analizy zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na gatunki i ich siedliska oraz 
siedliska przyrodnicze, wraz z określeniem działań minimalizujących i 



kompensujących, w tym ograniczających skalę zagrożeń względem gatunków 
chronionych i ich siedlisk bytowania oraz korytarzy migracji. 

4) Analizy oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe: 
a) omówienie planowanych zabezpieczeń przed przedostaniem się substancji 

zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych, na etapie realizacji i 
eksploatacji inwestycji, 

b) wskazanie lokalizacji zaplecza budowy względem najbliższych stref ochronnych  
ujęć wód, rzek, zbiorników i cieków wodnych, a także miejsc z płytkim zaleganiem 
wód podziemnych, 

c) oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na jednolite części wód, w 
ramach której należy m.in. zidentyfikować stan wód oraz określić zakres 
potencjalnych zmian jakości wód i stosunków wodnych. 

5) Analizy zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów 
objętych planowanym przedsięwzięciem oraz terenów znajdujących się w obszarze jego 
oddziaływania, a także wskazanie skutecznych sposobów i metod ograniczania 
uciążliwości. 

6) Analizy zasięgu i skutków realizacji zamierzenia na powietrze atmosferyczne oraz 
wskazanie skutecznych metod ich ograniczania. 

7) Opisu gospodarki odpadami. 
8) Analizy oddziaływań na klimat i jego zmiany (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu) 

oraz wpływ klimatu i jego zmian na zamierzenie (adaptacja do zmian klimatu), na 
wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. 

9) Analizy potencjalnych konfliktów społecznych, związanych przede wszystkim z 
zainteresowaną społecznością, która może być dotknięta skutkami realizacji inwestycji.   
     

4. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c) uouioś, wskazuję następujące zakresy i metody   
badań wpływu na następujące elementy środowiska: 
1) W zakresie ochrony przed hałasem: 

a) określić parametry eksploatacyjne i technologiczne inwestycji, mające wpływ na 
wielkość emisji hałasu z podziałem na porę dzienną (od godz. 6:00 do godz. 22:00) i 
nocą (od godz. 22:00 do godz. 6:00), 

b) określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 
t.j.). oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 
t.j.). Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć 
na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne. Przy określeniu 
zagospodarowania i przeznaczenia terenu uwzględnić następujące wymagania: 

- jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia obowiązują 
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), określić   
przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w tym planie i dodatkowo, 
uzyskać informacje z właściwych jednostek samorządu terytorialnego (wydane 
nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) o aktualnym 
sposobie  zagospodarowania ww. terenów, które w danym mpzp przeznaczone są 
pod tereny chronione akustycznie, 



 - dla terenów, które nie są objęte mpzp a znajdują się w potencjalnym obszarze 
oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, dołączyć opinię danego organu 
gminy, dotyczącą faktycznego, aktualnego (wydane nie wcześniej niż trzy 
miesiące od daty przedłożenia raportu) zagospodarowania tych terenów wraz ze 
wskazaniem, do jakiego rodzaju terenu należą, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. Informacje przedstawione w opinii powinny w 
jednoznaczny sposób wskazywać granice terenów wymagających ochrony 
akustycznej. Opinię organów gmin załączyć do raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, 

c) określić wartości poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów wymagających 
ochrony przed hałasem zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia oraz przed 
elewacją budynków mieszkalnych i budynków o innej funkcji chronionej, 

d) określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci 
izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu, przed i po zastosowaniu 
zabezpieczeń przeciwhałasowych, na mapach w skali odpowiadającej 
szczegółowości poruszanych zagadnień ( skala około 1:2000 – w miejscach 
występowania terenów wymagających ochrony akustycznej). Ponadto, na mapach 
akustycznych przedstawić: lokalizację zabezpieczeń przeciwhałasowych, lokalizację 
terenów wymagających ochrony akustycznej (z uwzględnieniem faktycznego 
zagospodarowania i przeznaczenia terenów w mpzp), dane ewidencyjne w zakresie 
numeracji i lokalizacji granic działek, budynki mieszkalne lub o innej funkcji 
wymagającej ochrony akustycznej oraz pozostałe budynki, lokalizację punktów 
obliczeniowych (na granicy terenów chronionych oraz przed elewacją budynków). 
W obliczeniach uwzględnić wysokość, na której wyznaczono izolinie oraz punkty 
obliczeniowe, w zależności od ich lokalizacji,   

e) przedstawić informacje dotyczące przyjętego modelu obliczeniowego propagacji 
hałasu i sposobu uwzględnienia w nim dodatkowych zagrożeń akustycznych. 
Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego 
programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku. W obliczeniach 
przeanalizować najbardziej niekorzystne występujące w praktyce momenty 
eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia,  

f) określić skuteczne metody zabezpieczenia terenów wymagających ochrony przed 
negatywnym wpływem przedsięwzięcia na klimat akustyczny, z podaniem 
parametrów (np. w przypadku barier akustycznych, wysokości i długości oraz 
rodzaju technologii). Dla każdego z ewentualnych projektowanych ekranów 
akustycznych należy zamieścić oddzielnie:  

- minimum jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków    
powietrznych DLR, 
- minimum jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku DL, 
- typ danego ekranu akustycznego, czyli charakterystykę z podziałem na ekrany  
pochłaniające, odbijające, czy typu mieszanego, 



- analizę zastosowania innego niż ekran akustyczny środka minimalizującego 
ponadnormatywne oddziaływania i podanie jego szczegółowych parametrów w 
przypadku jego wyboru do zastosowania w danym przypadku, 

g) opisać skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi, 
planowanymi i istniejącymi przedsięwzięciami w ramach tego samego rodzaju 
źródła hałasu przedstawić w punktach, określając poziom hałasu od 
przedmiotowego przedsięwzięcia, poziom hałasu od planowanych i istniejących 
przedsięwzięć oraz poziom hałasu od wszystkich przedsięwzięć, 

h) pośrednie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ocenić jako zmianę 
istniejących warunków akustycznych na terenach, na których oddziaływanie 
pośrednio może mieć znaczenie, 

i) dołączyć pełne wydruki komputerowe zawierające dane wejściowe do obliczeń 
rozprzestrzeniania hałasu, 

j) przedstawić założenia do analizy po realizacyjnej - lokalizacja stanowisk 
pomiarowych, warunki wykonania pomiarów, terminy oraz krotność 
wykonywania pomiarów. 

      2)  W zakresie ochrony powietrza: 
a) przeprowadzić analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. 

Analiza winna zawierać: 
- szczegółowe obliczenia wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń, 
- oddziaływanie odorów - identyfikacja źródeł, wielkość emisji i zasięg 
oddziaływania, 
- dane wejściowe do obliczeń oraz wyniki w postaci tabelarycznej 
i graficznej, 
- wydruki z licencjonowanego programu komputerowego pozwalającego 
na modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, 
- aktualny stan jakości powietrza dla rozpatrywanego terenu, 
- wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonych obliczeń, 
- działania ograniczające i minimalizujące oddziaływanie związków 
złowonnych. 

      3)  W zakresie jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych: 
            a)  przeprowadzić analizę usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni  
                 i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, 
                 które planowane przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać, 
                 zgodnie z art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
                 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz wskazać, czy i w jaki sposób 
                 przedsięwzięcie będzie oddziaływać na ww. cele. 
      4)  W zakresie ochrony przyrody: 
            a) przeprowadzić badania terenowe, w celu rozpoznania występowania siedlisk gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów, siedlisk przyrodniczych w zasięgu oddziaływania 
bezpośredniego i pośredniego, wynikającego z realizacji i eksploatacji. Metody oraz 
terminy badań dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie 
występujących w zasięgu inwestycji, uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, 
np. określone w ramach Państwowego  Monitoringu środowiska GIOŚ. Zebranie 



wyników powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami 
ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk  przyrodniczych.   
  

 
UZASADNIENIE 

           Wnioskodawcą dla planowanego przedsięwzięcia jest jednostka samorządu 
terytorialnego - Gmina Świedziebnia, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy 
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Wójt Gminy Świedziebnia. 
Wobec powyższego w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 64 ust. 1d uouios. 
            Po zapoznaniu się z załączona do wniosku dokumentacją, w tym z Kip, stwierdzono, 
że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, tj.: 
  - „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego 

lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, 
przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia 
nie osiąga progów określonych w ust. I, o ile zostały one określone; w przypadku 
gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają 
parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, 
przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach", 

  - „instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, 
przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nic mniejszej niż 400 równoważnej liczby 
mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 
Prawo wodne", 

ponieważ w wyniku realizacji zamierzenia, oczyszczalnia ścieków posiadająca obecnie 
przepustowość 1200 RLM zostanie rozbudowana do obsługi 2000 RLM. 
           W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ 
przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia, 
zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego 
oddziaływania. 
           Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
           Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce 
ewid. nr 159/2 obręb 0014 Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
        Na omawianym terenie zlokalizowana jest obecnie użytkowana oczyszczalnia ścieków, 
działająca w oparciu o technologię osadu czynnego z napowietrzaniem realizowanym w 
rowach cyrkulacyjnych biologicznych z wydzielonym osadnikiem wtórnym i układem 
recyrkulacji ścieków. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Pissa. Jak wynika z Kip, 
aktualnie występują problemy z eksploatacją oczyszczalni. 
 
 



        Po rozbudowie, przepustowość oczyszczalni wzrośnie z 1200 RLM do 2000 RLM.       
        W ramach przedsięwzięcia powstaną następujące obiekty: 

1. osadnik pierwotny nr 1, 
2. komora złóż tarczowych nr 1, 
3. zbiornik buforowy, 
4. komora złóż tarczowych nr II, 
5. instalacja odwadniania osadu w kontenerze z zadaszoną powierzchnią magazynowa na 

osad odwodniony, 
6. wiata do składowania osadu odwodnionego, 
7. elementy uzbrojenia podziemnego, w tym: rurociągi grawitacyjne i tłoczne, przyłącza 
      elektroenergetyczne, kable zasilające, oświetlenie, 
8. drogi technologiczne. 

               Ponadto, przewidziano rozbiórkę i demontaż następujących obiektów: 
1. kanału kanalizacji sanitarnej wprowadzającego ścieki do istniejących rowów 
      cyrkulacyjnych, 
2. kabla zasilającego istniejące urządzenia oczyszczania ścieków, 
3. kanału kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z istniejących rowów 
      cyrkulacyjnych do osadnika wtórnego. 

        W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozważał innych wariantów 
przedsięwzięcia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne 
pod względem środowiskowym, ekonomicznym oraz wytrzymałościowym. Inwestycja będzie 
realizowana na terenie przekształconym antropogenicznie i obejmie zarówno wykonanie 
nowych obiektów oczyszczalni ścieków, jak i modernizację oraz wyłączenie z użytkowania 
części pozostałych. 
         Na obszarze 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 ochrona, 
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 obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary o krajobrazie 
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości 
zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
         Omawiana inwestycja może być źródłem emisji hałasu, jak również zanieczyszczeń 
do powietrza, w tym związków złowonnych. 
         Warunki akustyczne omawianego obszaru, a także jakość powietrza kształtowane będą 
głównie przez analizowaną oczyszczalnię. Wobec powyższego, przedmiotowe zamierzenie 
wymaga szczegółowego przeanalizowania w kontekście obowiązujących norm prawnych, 
a także określenia uwarunkowań szczegółowych, przede wszystkim w zakresie efektywnych 
rozwiązań ochronnych, a także weryfikacji ich skuteczności na etapie analizy po realizacyjnej. 
           Raport powinien zawierać pełną ocenę oddziaływania inwestycji na powietrze 
atmosferyczne i klimat akustyczny, a także analizie oddziaływań na klimat i jego zmiany 
(mitygacja - łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na zamierzenie 
(adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. 
           Szczególną analizę należy wykonać w zakresie emisji odorów, w tym wyznaczenie 



zasięgu oddziaływania, a także działań ograniczających i minimalizujących uciążliwości 
zapachowe. 
           W zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich należy dokonać 
w raporcie analizy oddziaływania skumulowanego zamierzenia z istniejącymi, projektowanymi 
i planowanymi przedsięwzięciami, przede wszystkim w zakresie oceny oddziaływania całej 
rozbudowanej oczyszczalni 
           Ponadto, w zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich należy dokonać 
w raporcie analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacja przedmiotowej 
inwestycji. 
           Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000, 
w terenie przekształconym, wśród obszarów zadrzewionych. 
           W związku z powyższym, kwestia oddziaływania na środowisko przyrodnicze, 
w tym gatunki objęte ochroną, wymaga przeprowadzenia badan terenowych, których metody 
oraz terminy należy dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie 
występujących w zasięgu inwestycji. 
            Sporządzany raport powinien odnosić się do oceny wpływu na przyrodę, w tym gatunki 
i korytarze ekologiczne. 
            Planowane zamierzenie niesie ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, 
dlatego raport powinien wskazać usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych 
części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby oddziaływać, 
zgodnie z art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w kontekście 
art. 81 ust. 3 uouios, a także powinna zostać przeprowadzona analiza zawierająca kwestie 
wymienione w sentencji, w tym wskazująca czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie 
oddziaływać na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód. 
            Niezbędne jest również podanie podstawowych informacji na temat warunków 
geologicznych i hydrogeologicznych tym warstw wodonośnych i ich izolacji 
w miejscu realizacji inwestycji, a także podanie kierunku spływu wód podziemnych. 
            W związku z powyższym, raport powinien zawierać podstawowe informacje na temat 
warunków gruntowych i hydrogeologicznych terenu oraz zabezpieczeń środowiska gruntowo- 
wodnego, w tym również rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 
Analizy w opracowywanym raporcie wymaga również potencjalne zagrożenie powstania 
szkody w środowisku, w tym możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i podziemnych na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz omówienie postępowania 
na wypadek wykrycia ewentualnego zagrożenia. 
           Należy również określić docelowy odbiornik oczyszczonych ścieków i przeanalizować 
wpływ ich wprowadzania na środowisko wodno-gruntowe. 
           Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji będą wytwarzane odpady, w związku 
z tym raport winien zawierać informacje na temat rodzaju i ilości generowanych odpadów, 
sposobów (np. kontener, pojemnik itp.) oraz miejsc ich magazynowania, wraz z określeniem 
zabezpieczeń, jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania 
na środowisko (np. szczelne podłoże, inne zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się odpadów itp.), a także określać 
sposób dalszego postępowania z nimi. 
           Reasumując, biorąc pod uwagę przede wszystkim skalę i rodzaj oraz lokalizację 



inwestycji, w oparciu o art. 63 uouios, tutejszy Organ stwierdził konieczność przeprowadzenia 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
            Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uouioś Wójt Gminy Świedziebnia 
wystąpił do organów współdziałających  z prośbą o  wydanie opinii co do obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wynikiem 
czego uzyskał odpowiedzi: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 30.03.2022 r. 
(postanowienie sygn. WOO.4220.104.2022.DK.5) stwierdził konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu pismem z 
dnia 10.02.2022 r. (opinia sygn. GD.ZZŚ.5.435.63.2022.AOT) stwierdziło brak 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy pismem z dnia 04.02.2022 r. 
(opinia  sygn. N.NZ.9022.2.Ś.29.1112.22) stwierdził konieczność przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 
POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, za pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia w 
terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia 
postępowania strona nie złoży raportu o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach uważa się za wycofane i daje podstawę do umorzenia postępowania (art. 63 
ust 5a uouioś). 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                      WÓJT 
                                                                                            (-) Szymon Zalewski 
 
 
 
                                                                                                     
Otrzymują:   

1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie 
2. a/a 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na: 

1. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świedziebnia: www.bip.swiedziebnia.pl 
Do wiadomości: 
       1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz 
       2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, ul Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica,  
       3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  
           ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń                    

 


