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Czernikowo, dnia 10.08.2009 r. 
UG–7624-6-3/2009 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach  

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz.1071 z późn. zm.),  

po rozpatrzeniu wniosku: 
Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Przebudowie 
drogi gminnej nr 101150C Czernikowo – Wygoda”, zlokalizowanego na terenie gminy 
Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 499 – obręb 
Czernikowo, 77 – obręb Wygoda, 49/1, 49/2 – obręb Witowąż. 
po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Toruniu, 

orzekam 

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego zgodną z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo. 

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 101150C Czernikowo – 
Witowąż na dł. 1 112,50 m, zlokalizowanej na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński na 
działkach nr: 499 w miejscowości Czernikowo, 77 w miejscowości Wygoda, 49/1, 49/2 
w miejscowości Witowąż. 

Droga nie wymaga radykalnej zmiany parametrów geometrycznych. Na odcinku od 
km 0+000 do km 0+420 i od km 0+910 do km 1+112,5 zachowany zostanie profil ze 
spadkiem dwustronnym, a od km 0+420 do km 0+910 wykonany zostanie profil ze spadkiem 
jednostronnym. Łuki poziome i pionowe pozostawione zostaną bez zmian. Przebudowa 
obejmie jezdnię wraz z poboczami drogowymi i zjazdami na tereny przyległe oraz odbudowę 
rowów przydrożnych. Przewiduje się przebudowę nawierzchni na szerokości 4,0 m na całym 
odcinku drogi. W części konstrukcji obecnej nawierzchni konieczne są uzupełnienia ubytków 
i nałożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego granitowego frakcji 0–31,5mm 
grubości 4 cm. Wyrównana podbudowa zostanie poddana spryskowi emulsją asfaltową 
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szybkorozpadową. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z mas mineralno – bitumicznych: 
warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm każda. Pobocza o szerokości do 0,50 
m zostaną wzmocnione materiałem z wyrównania nawierzchni oraz z ukopów. Zjazdy na 
drogi boczne i do gospodarstw przebudowane zostaną analogicznie do konstrukcji zasadniczej 
drogi. W zakresie odwodnienia zostanie wykonane oczyszczenie istniejących rowów 
i przepustów oraz utrzymany dotychczasowy kierunek odprowadzenia wód opadowych. 
Zakres przebudowy nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu – wodociąg, kable 
teletechniczne. 
Roboty związane z przebudową drogi prowadzone będą w liniach rozgraniczających drogi 
gminnej i nie będą naruszały własności gruntów przyległych. 

2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte 
w art. 63 ust. 1 ustawy. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem 
następujących warunków: 
 projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, 

dopuszcza się jedynie oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i tylko 
w fazie realizacji przedsięwzięcia. Poprawa równości nawierzchni, i polepszenie 
warunków jezdnych wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez zmniejszenie wielkości 
emisji zanieczyszczeń od poruszających się pojazdów, 

 przy realizacji zamierzenia należy stosować urządzenia i technologie przyjazne 
środowisku, 

 zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, 
poprzez minimalizację ich ilości, selektywne magazynowanie w wydzielonych 
miejscach oraz zapewnić ich odbiór lub ponowne wykorzystanie, 

 podczas realizacji inwestycji wyeliminować zagrożenie zanieczyszczenia środowiska 
gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi dla środowiska poprzez odpowiednią 
organizację placu budowy. Zapobiegać awariom sprzętu, z którymi wiązałyby się 
wycieki substancji powodujących skażenie środowiska gruntowego lub skażenie wód, 

 podejmować działania mające na celu zminimalizowanie oddziaływania na tereny 
sąsiednie, uciążliwości budowy, wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji 
i zanieczyszczeń powietrza, 

 w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze 
dziennej (między godz. 600 - 2200), 

 należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem drzewa rosnące w pasie 
drogowym i znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac, 

 po zakończeniu robót budowlanych zniszczony w wyniku działań budowlanych teren 
doprowadzić do stanu pierwotnego, 

 uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu inwestycji. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarem Natura 2000 oraz na obrzeżu 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Jego realizacja nie wpłynie na 
ograniczenie walorów przyrodniczych tych obszarów. Na terenie objętym inwestycją nie ma 
zasobów naturalnych ani zabytków.  

3. Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
załącza się charakterystykę przedsięwzięcia i kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

U ZAS ADN I EN IE 

W dniu 7 lipca 2009 roku do Wójta Gminy Czernikowo wpłynął wniosek w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„Przebudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo – Witowąż”, zlokalizowanego na 
terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 
499 – obręb Czernikowo, 77 – obręb Wygoda, 49/1, 49/2 – obręb Witowąż. Inwestorem 
planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Czernikowo. Do wniosku została załączona karta 
informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. 
ustawy, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca 
przewidywany teren, projekt wykonawczy w skali 1:1000, wypisy z ewidencji gruntów 
obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 
W dniu 7 lipca 2009 roku zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, 
zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Czernikowo i na tablicy ogłoszeń Urzędu. O wszczęciu postępowania strony postępowania 
powiadomiono w formie obwieszczenia. 

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zaliczana jest do przedsięwzięć, dla których 
może być nałożony obowiązek sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. 

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 
ust 1 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, wystąpił pismem znak UG-7624-6-1/2009 z dnia 07.07.2009 roku do Starosty 
Toruńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie 
opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. Starosta Toruński pismem znak OS.III-7633-77/U/09 z dnia 20 lipca 2009 roku 
zwrócił się do inwestora, o uzupełnienie informacji o oddziaływaniu projektowanego 
przedsięwzięcia na środowisko. Wymagane informacje zawarte w piśmie znak UG-7624-6-
1/U/2009 zostały przekazane do organu wzywającego do uzupełnienia w dniu 23.07.2009 r. 

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane: 
 postanowienie Starosty Toruńskiego znak OS.III.7633-77/09 z dnia 28.07.2009 r. (data 

wpływu 07.08.2009 r.), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, 

 opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak 
N.NZ-402-Cz-142-2009 z dnia 21.07.2009 r. (data wpływu 27.07.2009 r.), że dla 
powyższego zamierzenia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Czernikowo w oparciu o uzyskane postanowienie 
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Starosty Toruńskiego, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 
i informacje zawarte w karcie informacyjnej, kierując się skalą przedsięwzięcia, jego 
usytuowaniem, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska  oraz rodzajem 
i skalą możliwego oddziaływania postanowieniem znak UG-7624-6-2/2009 z dnia 7 sierpnia 
2009 roku odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przez Gminę Czernikowo przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 
101150C Czernikowo – Witowąż”. Na wydane postanowienie zgodnie z art. 65 w/w ustawy 
nie przysługuje zażalenie. 
Następnie wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że inwestycja polega na przebudowie drogi 
gminnej na terenie działek nr ewidencyjny: 499 obręb Czernikowo, 77 obręb Wygoda, 49/1, 
49/2 obręb Witowąż. Długość odcinka drogi przeznaczonej do przebudowy nawierzchni 
wynosi 1 112,50 m, szerokość 4,0 m. Obecnie przebudowywany odcinek drogi jest 
utwardzony żużlem paleniskowym i kamieniem wapiennym, jednakże ukształtowanie terenu 
pomimo wykonanych rowów odwadniających koronę drogi, sprzyja szybkiej erozji 
konstrukcji nawierzchni przy ulewnych deszczach. Nawierzchnia jezdni charakteryzuje się 
wyraźnym stopniem zniszczenia powierzchni (mocno wyeksploatowana, pofalowana, 
głębokie koleiny i wyboje). 
Prace drogowe na przedmiotowym odcinku drogi ograniczą się do istniejącego pasa 
drogowego i do działek będących własnością Gminy Czernikowo. Zakres przedsięwzięcia 
zostanie ograniczony do przebudowy nawierzchni jezdni i odbudowy poboczy. Istniejące 
rowy przydrożne zostaną oczyszczone, a pokryte trawą, pełnić będą w dalszym ciągu rolę 
obiektu podczyszczającego w stopniu spełniającym wymogi przepisów związanych z ochroną 
środowiska naturalnego. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym 
stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. Sposób zagospodarowania działek nie 
ulegnie zmianie, będą pełnić dalej funkcje drogi. 
Zakres robót obejmować będzie: 
 uzupełnienie ubytków i nałożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego 

granitowego frakcji 0–31,5mm o grubości 4 cm, 
 spryskanie wyrównanej podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową, 
 wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej - warstwa wiążąca – grub. 3 cm, 
 wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej - warstwa ścieralna – grub. 3 cm, 
 wzmocnienie poboczy o szerokości do 0,5 m materiałem z wyrównania nawierzchni, 
 przebudowanie zjazdów na drogi boczne i do gospodarstw, 
 oczyszczenie istniejących rowów i przepustów, utrzymanie dotychczasowego kierunku 

odprowadzenia wód opadowych. 

Cały zakres prac zostanie wykonany mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn 
drogowych tj. koparek, równiarek, rozkładarek do mas bitumicznych, walców drogowych 
i zagęszczarek. 
W toku postępowania zostały uwzględnione niżej wymienione uwarunkowania: 
 w fazie budowy drogi: 

W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, 
dlatego nie wystąpi kumulowanie oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi. Materiały do 
wbudowania tj. kruszywo, masy mineralno – bitumiczne będą dowożone bezpośrednio 
z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i wbudowywane na bieżąco 
w przygotowany etap robót drogowych. Przedsięwzięcie nie będzie naruszać zasobów 



Strona 5 z 6 

naturalnych, gdyż w jego obrębie nie stwierdzono występowania zasobów naturalnych. 
Ingerencja w powierzchnię ziemi nastąpi wyłącznie podczas skarpowania i czyszczenia 
istniejących rowów odwodnieniowych. Powierzchnia ziemi zostanie przywrócona do stanu 
poprzedniego natychmiast po zakończeniu prac. Projekt nie będzie miał oddziaływania na 
wody podziemne i  wody powierzchniowe. Zanieczyszczenia do środowiska naturalnego 
emitowane będą w trakcie wykonywania robót związanych z przebudową przedmiotowego 
odcinka drogi. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe, związane ze zwiększoną emisją spalin od 
ciężkiego sprzętu budowlanego, wtórnego pylenia oraz emisji hałasu. Oddziaływania te 
w istotny sposób nie wpłyną na zdrowie ludzi. Zastosowane do wbudowania materiały będą 
posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami 
Technicznymi oraz będą dopuszczone przez Państwowy Instytut Higieny. 
 w fazie eksploatacji: 

Wydatnie zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, nastąpi usprawnienie 
komunikacji o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, poprawa dojazdu do zabudowań, 
poprawa estetyki okolicy. Nie wystąpią oddziaływania na powierzchnię ziemi, oczyszczenie 
rowów będzie pozytywnie oddziaływać na wody podziemne ponieważ uregulowane spadki 
drogi odprowadzą wodę opadową do rowu i nie nastąpi zanieczyszczenie wody podskórnej. 
Odpowiednie wyprofilowanie jezdni umożliwi swobodne odprowadzanie wód opadowych 
z jej powierzchni, wyeliminuje częste występowanie zastoisk wodnych i wpłynie pozytywnie 
na gospodarkę wodami opadowymi. Celem podjęcia wariantu przebudowy drogi 
w istniejącym pasie drogowym jest pozytywne oddziaływanie na środowisko. Poprzez 
wykonanie nowej, równej nawierzchni jezdni i polepszenie warunków jezdnych, uzyskane 
zostanie zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń od poruszających się po drodze 
pojazdów mechanicznych m.in. zmniejszenie hałasu i emisji spalin.  
 opis elementów środowiska objętych oddziaływaniem: 

Obszar sąsiadujący z terenem inwestycji jest terenem bezleśnym, użytkowanym rolniczo. 
Zlokalizowany jest poza obszarem zaliczanym do „Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000”, w tym przypadku PLB040003 Dolina Dolnej Wisły i PLH040012 Nieszawska Dolina 
Wisły, znajdują się w odległości ok. 7 km od planowanego przedsięwzięcia Teren planowanej 
inwestycji znajduje się natomiast na obrzeżu Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny 
Ciechocińskiej. W bezpośredniej bliskości terenu objętego przedsięwzięciem nie występują 
siedliska cennych zwierząt i roślin objętych ochroną prawną. Planowana inwestycja nie 
wpłynie na ograniczenie walorów przyrodniczych  tych obszarów. Na terenie planowanego 
przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie występują obiekty przyrodniczo chronione, obszary 
leśne, wodno-błotne a także złoża zasobów naturalnych. Ponadto, lokalizacja przedsięwzięcia 
wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

W trakcie prowadzonego postępowania z zebranymi dowodami i materiałami 
w przedmiotowej sprawie, nie zapoznała się ani jedna osoba. Po rozpatrzeniu całokształtu 
materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że nie ma 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym przesądzają wyżej 
opisane uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią 
minimalizację negatywnego wpływu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Nie 
spowoduje ona naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli 
spełnione będą warunki określone w opracowaniu wykonanym do wniosku oraz ustalone 
w niniejszej decyzji. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji 
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i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, spowoduje, iż wszelkie uciążliwości inwestycji 
zamkną się w granicach działki inwestora. 

Z tych względów orzeczono jak w sentencji. 

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo. 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 wyżej przywołanej ustawy, organ prowadzący postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej 
wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz 
z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Starosty Toruńskiego oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227), decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem 
czterech 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 określone w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia 
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia  

Otrzymują: 
1. Gmina Czernikowo,  ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo  
2. a/a 
 - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernikowo 
 - strona internetowa Urzędu Gminy www.czernikowo.pl 

Do wiadomości: 
1. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,  ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń 
3. Strony postępowania poprzez ogłoszenie zgodnie z art. 49 Kpa 

http://www.czernikowo.pl

