
 

 

 

                                                                                                  Łasin dnia, 16 luty 2009 roku. 

IBG 7331-1/ś/2009 rok.       

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

       Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2, art. 85 ustawy z dnia 3 

pażdziernika 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227), oraz 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 

1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 

1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. 

Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku – Młyny 

Szczepanki Spółka z o.o. Szczepanki 3w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie kompleksu 

magazynowego na zboże – silosy 15 x 3500 ton wraz z infrastrukturą techniczną ( podnośniki 

pionowe, przenośniki poziome, sterownia, ist. elektr. zasilająca wewnętrzna) na działkach nr 

45/1, 45/2,46, 44/2,351, 352,353,354, w Szczepankach” 

 

USTALAM 

środowiskowe warunki dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

polegającego na: 

 

„ Budowie kompleksu magazynowego na zboże – silosy 15 x 3500 ton wraz z infrastrukturą 

techniczną ( podnośniki pionowe, przenośniki poziome, sterownia, ist. elektr. zasilająca 

wewnętrzna) na działkach nr 45/1, 45/2,46, 44/2,351, 352,353,354, w Szczepankach” 

 

1.   W czasie budowy należy : 

1.1 Inwestor wydzieli na terenie do którego posiada tytuł prawny miejsce na gromadzenie 

odpadów powstających w czasie budowy. 

Odpady winny być składowane w sposób selektywny a następnie wywiezione z placu 

budowy przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Odpady przeznaczone do odzysku z wyjątkiem składowania mogą być magazynowane 

jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub 

organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, 

nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat. 

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania 

odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej 

jednak niż przez okres 1 roku. 

1.2 Inwestor winien zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia  

      na terenie budowy sypkich materiałów, jak np. cement, wapno.       

1.3 Inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

      niebezpiecznych lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami  

      niebezpiecznymi, które będą powstawać w związku z eksploatacją kompleksu 

      magazynowego oraz do przedłożenia Staroście Grudziądzkiemu informacji o  

      wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne. 

1.4.Inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia instalacji Staroście Grudziądzkiemu zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie  

rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 283, poz. 2839), 

przed rozpoczęciem jej eksploatacji. 

1.5. Prace budowlane prowadzić w sposób nie naruszający bezpieczeństwa i zdrowia  
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      pracowników prosperującego w tym czasie zakładu pracy. 

1.6 W fazie inwestycji należy ograniczyć do minimum : 

       - negatywne oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego, 

       - uciążliwość akustyczną dla najbliższych terenów przebywania ludzi. 

1.7 Wszelkie zmiany dotyczące prowadzenia przedstawionej działalności mogącej pogorszyć 

       stan środowiska uzgadniać ze Starostą Grudziądzkim. 

1.8 Utrzymywać i eksploatować obiekt w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie  

      urządzeń technicznych oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny  

      pracy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska. 

 

2.   W projekcie budowlanym należy : 

2.1 Ścieki deszczowe z terenu zabudowy przemysłowej odprowadzić do sieci kanalizacji 

      deszczowej należy i podczyścić do wartości dopuszczalnych. 

      Przed wprowadzeniem do odbiornika , przewidzieć studzienkę kontrolną. 

2.2 Zastosować takie rozwiązania technologiczne aby emisje hałasu i zanieczyszczeń 

      pyłowych nie powodowały przekroczeń dopuszczalnych poziomów poza terenem, 

      do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 

3.   Po realizacji przedsięwzięcia należy: 

3.1 W terminie nie krótszym niż sześć miesięcy od dnia rozruchu planowanej inwestycji 

       należy dokonać rzeczywistych pomiarów poziomu hałasu. 

       W przypadku przekroczenia odnośnych norm podjąć działania zmierzające do  

       przeciwdziałania przekroczeniu tychże norm – zastosowania odpowiedniej ochrony  

       akustycznej.                    

 

 

UZASADNIENIE 

 

     W dniu 3 pażdziernika 2008 roku Młyny Szczepanki Spółka z o.o., Szczepanki 3 wystąpiły 

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na : 

„ Budowie kompleksu magazynowego na zboże – silosy 15 x 3500 ton wraz z infrastrukturą 

techniczną ( podnośniki pionowe, przenośniki poziome, sterownia, ist. elektr. zasilająca 

wewnętrzna) na działkach nr 45/1, 45/2,46, 44/2,351, 352,353,354, w Szczepankach”. 

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz poświadczona przez właściwy organ, 

mapa ewidencyjna w skali 1 : 1000 z zaznaczoną planowaną inwestycją. 

W dniu 15 pażdziernika 2008 roku strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu 

postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 

Ponadto w w/w zawiadomieniu podano do publicznej wiadomości informację o w/w wniosku, 

jednocześnie określając termin i miejsce składania uwag i wniosków w przedmiotowej 

sprawie.   

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257. poz, 2573 

ze zm.). 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zwrócił się do Starosty Grudziądzkiego oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Starosta Powiatu Grudziądzkiego postanowieniem OS. 7633-29/08 roku z dnia 31 grudnia 

2008 roku uznał planowane przedsięwzięcie za przedsięwzięcie , dla którego wymagane jest 
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 opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 

52 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w postanowieniu z dnia 24 

pażdziernika 2008 roku znak N.NZ-423/32/2008 roku wyraził opinię że, dla powyższego 

przedsięwzięcia należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko, który powinien 

zawierać elementy wynikające z art. 52 ust. 1, 3 cytowanej wyżej ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska. 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin postanowieniem z dnia 7 listopada 2008 roku znak GR 7331-

1/ś/2/2008 roku uznał za zasadne nałożyć na Młyny Szczepanki Spółka z o.o. – Szczepanki 3 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Burmistrz Miasta i gminy Łasin stosownie do art. 48 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póżn. zm.) zwrócił się do 

Starosty Powiatu Grudziądzkiego i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z 

wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 

przedsięwzięcia obejmującego w/w zamierzenie inwestycyjne w zakresie opracowanego 

raportu oddziaływania na środowisko. 

Starosta Powiatu Grudziądzkiego postanowieniem OS. 7633-29/08/09 z dnia 29 stycznia 2009 

roku postanowił pozytywnie uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia w/w pod 

warunkami określonymi j/w. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Grudziądz postanowieniem N.NZ-424/4/2009 

roku z dnia 6 lutego br. postanowił uzgodnić pozytywnie zamiar realizacji powyższego 

przedsięwzięcia zgłaszając uwagi zawarte j/w.  

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, obszar przedsięwzięcia połozony jest poza 

obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody ( Dz. U. nr 92, poz. 880 z póżn. zm.) Ponadto lokalizacja i charakter  

przedsięwzięcia wykluczają  możliwość znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. 

Wykluczono także możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.   

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi mieszkańców dotyczące w/w inwestycji. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie 

ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji. 

                                                                                                     

POUCZENIE 

 

                       Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

w załączeniu : 

- Postanowienie N.NZ-424/4/2009 rok 

  Państwowego Powiatowego Inspektora 

  Sanitarnego, 86-300 Grudziądz, 

- Postanowienie OS.7633-29/08/09 

  Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 

  86 – 300 Grudziądz. 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000 – 1 egz. 

  z lokalizacją w/w inwestycji. 

Otrzymują : 

 

- Młyny Szczepanki 

  86-320 Śzczepanki 3 

  Sp . z o.o. 
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  dz. nr 46,351,352,353,354, 

- Michalczyk Sabina, Tomasz 

  86-320 Szczepanki 3, 

  dz. nr 44/2, 

- Michalczyk Elżbieta i Tadeusz 

  86-320 Szczepanki 3 

  dz. nr 45/1 

- Starostwo Powiatowe 

   86 – 300 Grudziądz 

  ul. Małomłyńska 1 

- Państwowy Powiatowy Inspektor 

  Sanitarny w Grudziądzu 

   86-300 Grudziądz 

   ul. Kosynierów Gdyńskich 31 

- Tablica ogłoszeń. 

-  Internet.     

-  a/a. 

 

ZH/PW 

 

 

 


