
Strona 1 z 2 

Czernikowo 07.08.2009 r. 
UG-7624-6-2/2009 

POST ANOWIE NIE 
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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), po zasięgnięciu 
opinii Starosty Powiatowego w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Toruniu 

P o s t a n a w i a m  

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, polegającego na „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 101150C 
Czernikowo – Witowąż’. Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wszczęto w dniu 07.07.2009 roku na wniosek Gminy Czernikowo z dnia 
07.07.2009 roku. 

U za s a d n ie n i e  

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, 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 
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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 
roku. 
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 
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 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Gminę Czernikowo przedsięwzięcia 
„Przebudowa drogi gminnej nr 101150C Czernikowo – Witowąż”. 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. 

 

 

 

 

Niniejsze postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo: www.czernikowo.pl , oraz wywieszone na 
tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, w celu powiadomienia 
zainteresowanych właścicieli nieruchomości. 

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 
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http://www.czernikowo.pl

