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I Starosta Powiatu. 
Grudziądzkiego
ul. Małomłyńska 1
86.300 Grudziądz
Nr spr. AB. 7351 - 343 / 2009

Grudziądz, dnia 1 października 2009r,

DECYZTA ItIr 395 / 2009
Na podstawie aft, fB, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca L994r. - Prawo

budow|ane (Dz, U, z 2006r. Nr 156, poz, 111Ę z późn, zm,)oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz, U. z 2000r, Nr 9Ę poz, 1071 z późn, zn.);
po rozpatrzeniu wniosku : ,TALLTER POWER Sp, z o,o,"

UL Mokotowska nr 4/6 lokal 37O
00-641 Watszawa, z dnia 25,08,2009r,, /wpływ 25,08,2009r./;

Nr reiestru orqanu administracii architektoniczno . budowlaneoo : /E'735ź - 395 .ano

Zatwierdzam proiekt budowlanv i proiekt zaqospodarowania terenu dzlałki, którv opracowali :

- Pan mgr inź, architekt Adam Jagła - upr, bud, Nr GP,I,7342/462/TO/94;
- o spedalności : architektonicznej;
. W zakresie : j.W. - rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów;
- w zakresie : - roiliązań architektonicznych wszelkch obieków;

. konstrukcyjno - budowlanych obiektow budowlanych o pwszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technjcznych
z Wyłączeniem konstrukcji fundanentów gĘboklich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych;

- WpiŻny na listę ełonkÓW Kujawsko - Pomorskiej okręowej lzby Architektów;
- Pan mgr inż' budownictvva Jarosław Zaremba - upr bud, Ilr UA-IV/8346ft2/To/89;

- o speq'alności : konstrukcy1.no - budowlane]i
- w zakresie : ogÓlnobudowlanym; - w budownidwie osób fi4enych rozwiązań konstrukcyjno - budow|anych Wszelkich budynkóW i budowli;

- roiliązań architekonienych : - budynków inwentarskich i go,pdarczych, adaptacji prcj. typwych i powtazatnych innych budynków
onz sprządzania planóW zago'podarowania działki ru' z realizaqa ryCh bud@kóW;

- Wpisa n y na listę ałonkÓ,, r,," *ł !oi{l!Erff378,?ł,#frxn,",, Budo Wn ictwa;

- Pan techn, bud, Marcin Kowalski - upr, bud, Nr GP, L 7342 / 93 / TO / 91;
. o sptrjalnosci : instalacino - inłniery]nej;
. W zakresie : sieci i instalacji sanitamych; /#r::€:;",#;,::x,łf, i instalacji Wdńiągowych, kanalizacnnych, cieplnych i gazowy'Ch

. Wpisany na lisĘ czlonkÓW : Kujawsko - Pomorskił okr@owej lzby Ininieniw Budownictwa;
- Pan mgr inż, Józef Czajkowski - upn bud, UAIłI _ rv - / 8346 / l28 / To / 86;

- o s&jalności : instalacyjno - inłnieryjnej;
- w zakresie : instalaci elekttyenych;
- Wpisany na listę CzłonkóW Kujaw'ko- Pomorskiej okręgowej Izby Inłnierjw Budownictwa;

- Pan techn, bud, Wojciech Zawadziński - upr, bud, BA-IV'8346/76/ro/9ą GP'I,7342/323/To/94;
- o srycjalnośCj konstrukcyjno _ budoilanej;
- W Zakresie ogólnobudoilanym;
- Wpisany na listę członkÓW Kujawsko PomoRkiżj okręgowej Izby InżWieróW Budownjctwa W Bydgoszczy'

zqodnie z : - Decyzją o warunkach zabudovvy Wójta Gniny Gruta (nr RG:7331-55/08/09) z dnia 30'04.2009r.;
- Decyzjq o warunkach zabudovvy Wójta Gniny Gruta (nr RG:733[-55/0B/09) z dnia 1B,06.2009r,;

(zmieniającq Decyzję o warunkach zabudovvy Wójta Gminy Gruta (nr RG:7331-55/08/09) z dnia 30,04'2009r,);
- Decyzjq o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Gruta (nr RG 7624-4/09) z dnia 16.04,2009r,;
- Decyzjq o środowiskovvych uwarunkowaniach Wójta Gniny Gruta (nr RG 7624-4/09) z dnia 21.05.2009r,

(zmieniającq Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Gruta (nr RG 7624-4/09) z dnia 16'04.2009r,);

i vwdaie pozwolenie na budowe dla : ,,ALLTER POWER 5p, z o,o,"
Ul, Mokotowska nr 4/6 lokal 37O
00-647 Warszawa

na inwestvcię zlokallzowana : w miejscowości Mełno na działkach nr 23/39, 23/40, 23/44, 23/51
z obrębu Gruta gmina Gruta;

obeimująca budowe : - biogazowni rolniczej o mocy 1,36 MW Wraz Z infrastrukturą technicznq
towarzyszącą W miejscowości Mełno (kategoria ruIfi);

z zachowaniem nastepuiacvch warunków' zoodnie z aft. 36 ust. 1 oraz ań. 42 ust. 2 i 3 ustawv _ Prawo
budowlane:

1. szczególne warunki zabezoieczenia terenu budowv i orowadzenia robót budow|anvch :- w ce|u wykonania prryłącza kanaIizacji sanitarnej deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji gminnej
należy dokonać zgłoszenia rozpoczęcia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę wIw przyłącza
dot. działek nr 23|44 i 23l47 załączając projeK branży insta|acyjnej wraz z uzyskańiem warunków
przyłączenia i zapewnienia odbioru ścieków;

- nalezy przestrzegać warunki i uzgodnienia jednostek opiniująrych;
- naleŹy zapewnić bezpieczeństwo |udzi i mienia;
- na|eŹy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich;
- inwestor jest zobowiqzany zorganizować proces budowy przez zapewnienie wykonania i odbiór robót

budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
- obieĘ pod|egają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie a po ich wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej;
- przY wykonywaniu robót budow|anych na|ezy stosować wyroby budow|ane dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (aft. 10 Prawa budowlanego);
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2' szczeoółowe wymagania :

2.1, Dot. nadzoru na budowie (art. 19 ust, 1 Prawa budowlanego) :

. ustanowić inspektora nadzoru inwestorckiego branży budowlanej instalacyjnej oraz elektrycznej;

2,2, Nakładam na rnwestora obowiązek przedshwienia Wójtowi Gminy Gruta oraz fibroście Grudziądzkiemu
obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjne w zakresie :

a). przeprowadzić pomiary hałasu na granicy działki od strony zabudowy mieszkaniowej;
b), przeprowadzić pomiary wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza z emitora E-7, (awaryjne spalanie

biogazu w pochodniach) i E-Z E-J E-5 (spalanie biogazu w palnikach);
c), termin przedstawienia analizy porealizacyjne :

- 3 miesiące od dnia oddania do użytku obiektu budowlanego,.

2'3, Warunki wykorzysĘwania terenu w fazie realizacji i eksploataĘi, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczycĘ zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciąźliwości dla terenów sąsiednich :

a), w fazie realizacji przedsięwzięcia maksymalnie ograniczać zajęcie terenu pnez maszyny budowlane;
b), powstające w trakcie budowy i eksploahcji odpady naleźy segregować i gromadzić w przeznaczonych

do tego celu pojemnikach i sukcesywnie vvywozić z placu budowy;
c), prace budowlane prowadzić w godzinach 600 _ 22o0 1
d), istniejące warstwy gleby, które będą zdjęte w wyniku realizaĘi budovvy, należy bezpiecznie składować

celem pon ownego uzupełn ien ia powstaĘch bra ków;
e), przewidzieć odwodnienie terenu budowy uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do wód

i do gruntu;
o. ścieki bytowe z zapleea budowy należy odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnei;
g), uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne taĘ aby nie zmienić niweleĘ terenu;

3. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym
miejscu, tab|icę informaryjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

4' Inwestor jest zobowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy nad robotami przez osobę posiadajacą
uprawnienia budow|ane w odpowiedniej specja|ności zgodnie z art, 4f Prawa budow|anego'

5, Inwestor jest zobowiązany : - przed przystącieniem do uźytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu
n a uźytkowa n ie ob i e ktu;

6. obszar oddziaływania obieKu, o Kórym mowa W art' 28 ust. 2 ustawy - Prawo budow|ane obejmuje
nieruchomośc, . 

-r::r:,;;:Ij!i:;,1i,i:;,,]:?-?!,i,?'#,,ij;, nr dz, nr 23,/25; (23/24);
- dz. nr 23/47 i 23/zl8; ( 23/50);

i działki nr 23/4Ę 2q B/2z 23/2& 23/52| 23/43, 23/4ą 23/35, 23/36.

UZASADNIENIE
Projektowana inwestycja zgodna jest z :

- Decyzjq o warunkach zabudovvy Wójta Gminy Gruta (nr RG:7331-55/08/09) z dnia 30.04,2009r,;
- Decyzją o warunkach zabudovvy Wójta Gminy Gruta (nr RG:7331.55/08/09) z dnia 1B.06,2009r,;

(znieniającą Decyzję o warunkach zabudowy Wójta Gminy Gruta (nr RG:7331-55/0B/09) z dnia 30.04'2009r');
- Decyzjq o środowiskovvych uwarunkowaniach Wójta Gminy Gruta (nr RG 7624-4/09) z dnia 16.04.2009r,;
- Decyzją o środowiskovvych uwarunkowaniach Wójta Gminy Gruta (nr RG 7624-4/09) z dnia 21,05,2009r.

(zmieniajqcq Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Gruta (nr RG 76244/09) z dnia 16,04'2009r,);

Na podstawie $ 3 ust' 1 pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 |istopada 2004r, w sprawie
okreśIenia rodza]óW przedsięWzĘć mogących znacząco oddziałWać na środowisko oraz szczegółovvych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięWzięcb do sporządzenia rapoftu o oddziałWaniu
na środowisko (Dz. U' Nr f57, poz' f573 ze zm') p|anowane przedsięWzięcie zakwa|ifikowano do mogących
potencja|nie znaczqco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięWzięcia na środowisko moze być wymagane.

Przedmiotowa inwestycja była przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko dokonanej przez Wójta
Gminy Gruta na etapie wydawania deoyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea|izację
przedsięWzięcia'

Zakres i ska|a inwestycji Wskazują ze d|a p|anowanego przedsięWzięcia nie ma obowiązku usta|enia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

W niniejszej decyzji uwzg|ędniono w całoścl warunki reatizacji inwesĘcji ujęte
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W terminie 3 miesięcy od dnia oddania do użytku inwesĘcji na|ezy Wykonać ana|izy porea|izacyjne,
które pozwo|q na obiekĘwną ocenę czY poza granicami zakładu są dotrzymane standardy jakości środowiska
w zakresie dopuszcza|nych poziomów substancji w powietrzu, wodzie gruntowej oraz dopuszcza|nych
poziomów hałasu. Mieszkańcy najb|iżej połozonych budynków nie mogą być narażeni na pogorszenie stanu
środowiska.
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od

uwzg|ędnia w całości żądanie strony.

POUCZENIE
do Wojewody Kujawsko -

Powiatu 14 dni od dnia jej doręczenia.

opłata skarbowa : 3 019,00 zł;
Załaczniki : 1, pĘekt branży budow|anej 6pis zawartości, ośw, projektantów, uprawnienia izaśw' inf aloz1 - 2 egz.;

2. projekt branży budow|anej proien zagospodarowania terenu) - 2 egz,;
3. projek budowlany branży architektonięnej - 2 egz,;
4, projekt branży konstrukcyjnej - 2 egz.;
5, projek branł elekrycznej - 2 egz,;
6, projekt branży sanitarnej - 2 egz.;
7. projekt budowlany (technologia) - 2 egz.;
8, pĘek branży drogowej - 2 egz,;
9. projekt budowlany (dok. geologiczna) - 2 egz.

(-2kpl'proiektubudowlaneąo-otrzymujeinwestor;-1kpl'prąi,budowlaneoo_A/a;-1kp/'proj'budowlaneąo.otrzvmuiePINB)

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budow|anych, na Kóre jest
Wymagane pozwo|enie na budowę właściwy organ nadzoru budow|anego oraz projeKanta sprawującego
nadzór nad zgodnością rea|izacji budowy z projeKem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem,
dołączając na piśmie :

a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz przejęcie obowiązku kierowania budową (robotami budow|anymi), a takze zaświadczenie, o którym mowa
w aft. 12 ust. 7 ustawy Prawa budowlanego;

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego _ oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budow|anymi,
a także zaświadczenie, o którym mowa W art' L2 ust. 7 ustawy - Prawo budow|ane;

c) informację zawierającą dane zamieszczone W ogłoszeniu, o którym mowa W art' 42 ust. 2 pkt 2 ustawy -
- Prawo budowlane.

2,W przypadku gdy uzyskanie pozwo|enia na uzytkowanie obiektu nie jest Wymagane/ do użytkowania obiektu
można przystqpić po upływie 21 od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budow|anego zawiadomienia
o zakończeniu budowy, jeże|i organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze deryzji'

3. Inwestor może przystąpić do uzytkowania obieKu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
pod warunkiem uzyskania pozwo|enia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego
(aft. 55 ust. 3 Prawa budowlanego).

4, Przed wydaniem pozwo|enia na uzytkowanie obielGu właściwy organ nadzoru budow|anego przeprowadzi
obowiązkową kontro|ę budowy. zgodnie z aft. 59a ustawy - Prawo budow|ane.

Wniosek o udzielenie pozwo|enia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia
obowiązkowej kontroli'

otrzvmuią:
1. Stronv w postepowaniu :

a) Inwestor 1 TALLTER PowER sp. z o.o."
Ul, Mokotowska nr4/6 lokal 370
00-647 Warszawa;

b)właścicieffiyzainteresowaneWpo5tępoWaniuzgodniezart,fB
- wg oddzielnego wykazu :

ł L:ł:

2. Ala.
Do wiadomości :
1. Wójt Gminy Gruta

86-330 Mełno;
f.Wydział ochrony środowiska, Leśnictwa, Ro|nictwa i Gospodarki Wodnej starostwa Powiatowego w Grudziądzu, u|. Małomłyńska 1,

86.300 Grudziądz;
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow|anego, Powiatu Grudziądzkiego, u|' Małomłyńska nr 1 + 1 kp|. projektu budow|anego;
4.UrzqdGminyGruta- jako organ podatkowy właściwy w sprawachpodatkuodnieruchomości (otrzymuje pouprawomocnieniu

się decyzji - Dz' U' Nr 240 z f002r, poz, 2061 5 6)'

hp/sk
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