
ROŚ.6220.22.2014                                                                          Lubicz Dolny, dn. 2015.12.02 
DECYZJA 

 
  Na podstawie art.104,art.105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 ), art. 71 ust.1 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 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 2013 r. poz.1235), oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, 
poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z 
dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej.14964 – złożonego w dniu 31.12.2014 r. przez 
Inwestora – ,,PRIMET” Sp z o.o, ul. Piaskowa 20,Lubicz Górny,87-162 Lubicz o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na 
Produkcji papieru toaletowego z odpadów papieru i tektury na działkach oznaczonych numerami 
geodezyjnymi 51/84,51/85 -obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz. 
 

 
orzekam 

 
umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie określenia 
warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia 
polegającego na Produkcji papieru toaletowego z odpadów papieru i tektury na działkach 
oznaczonych numerami geodezyjnymi 51/84,51/85 -obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz 
Inwestor-   ,,PRIMET” Sp z o.o,ul. Piaskowa 20,Lubicz Górny,87-162 Lubicz                                          

 
 

Uzasadnienie 
 
  Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 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 2013r. poz.1235 )  wnioskiem 
nr rej.7400 – złożonym do Wójta Gminy Lubicz w dniu 31.12.2014 r. przez Inwestora – 
,,PRIMET” Sp z o.o, ul. Piaskowa 20, Lubicz Górny,87-162 Lubicz o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Produkcji 
papieru toaletowego z odpadów papieru i tektury na działkach oznaczonych numerami 
geodezyjnymi 51/84,51/85 -obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz. 
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października 
2008r.sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem 
ROS.6220.22.2014 z dnia 02.01.2015r. powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 
ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 20008r. organ prowadzący postępowanie wystąpił 
pismem nr ROŚ.6220.22.2014 z dnia 02.01.2015r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakresie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem 
ROS.6220.22.2014 z dnia 02.01.2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko i konieczności przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko naturalne. 
Planowane do realizacji przedsięwzięcie zdaniem Inwestora jest przedsięwzięciem mogącym 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia 
raportu zgodnie § 3, ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2010r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor 



Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem WOO.4240.5.2015.AG z dnia 19.01.2015r.(nr 
rej.1010) wezwał  Inwestora do uzupełnienia wniosku. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny pismem N.NZ-40.2.8.1.2015 z dnia 06.02.2015r. (nr rej.2201) wydał opinię o braku 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Inwestor nie 
dokonał uzupełnień o wymaganą dokumentację i w związku z powyższym Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismami WOO.4240.5.2015.AG2 z dnia 
05.05.2015r.(nr.rej.5794) i odmówił wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
Zgodnie z art.10 i art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Lubicz dnia 28.01.2015 r. 
zawiadomieniem znak ROŚ.6220.14.2014 zawiadomił strony postępowania przed wydaniem 
decyzji o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz zgromadzonymi dowodami, 
uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Wójt Gminy w trakcie postępowania 
wyznaczył termin do dnia 11.02.2015 r. na składanie przez strony postępowania wniosków, 
uwag i zastrzeżeń dotyczących realizacji planowanego przedsięwzięcia. W wyznaczonym 
terminie nie wpłynęły żadne wnioski stron postępowania. 
 
Maj ąc powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 
 
POUCZENIE: 
 
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 
14 dni od daty jej otrzymania. 
 
 
Otrzymują strony; 
1. Pani Małgorzata Śpiewakowska , ul. Dziewulskiego 15g/88, 87-100 Toruń, 
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu,ul. Toruńska 36 A,87-162 
Lubicz, 
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Fordońska 6,85-950 Bydgoszcz, 
4. pozostałe strony wg załącznika, 
5. a/a mg 
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