
ROŚ.6220.21.2015        Lubicz, 2018.07.04 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Wójt Gminy Lubicz, działając na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 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 2017 r., poz. 1405) oraz art. 41, art. 

49, art. 113, art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1257 t. j.), zwanej dalej ustawą Kpa,  

 

zawiadamia 

 

W dniu 07.08.2017 r. została wydana decyzja ROŚ.6220.21.2015 Wójta Gminy Lubicz o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego 

ze złoża „Mierzynek IV” na nieruchomościach oznaczonych działkami numer geodezyjny 195/4, 196/5, 

197/6, 199 i 275/2 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz. Dnia 05.06.2018 r. do Urzędu Gminy 

Lubicz wpłynął wniosek (nr rej. 7209) Inwestora o sprostowanie oczywistej omyłki polegającej na nie 

ujęciu w sentencji decyzji zapisu o możliwości eksploatacji wyrobiska przy użyciu koparki ssąco- 

refulującej, natomiast w uzasadnieniu tej decyzji jest zapis o pozyskiwaniu złoża takim rodzajem 

koparki tj.  ssąco-refulującej (str. 7). W złożonym przez Inwestora, w trakcie postępowania, raporcie o 

oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego „Mierzynek IV”, (data 

wpływu: 06.11.2016 r., nr rej. 7733), na stronie 9 jest zapis cyt.: ”Eksploatacja złoża prowadzona będzie 

metodą odkrywkową, dwom piętrami eksploatacyjnymi z poziomu eksploatacyjno- transportowego, 

który wyznacza spąg złoża, przy zastosowaniu koparek z osprzętem podsięrbnym lub koparek ssąco- 

refulujących.”. Wobec powyższego Wójt Gminy Lubicz dnia 04.07.2018 r. wydał postanowienie 

ROŚ.6220.21.2015 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia  

07.08.2017 r., ROŚ.6220.21.2015 w sprawie określenia Inwestorowi Panu Robertowi Wiśniewskiemu 

ul. Farmerska 3, Mierzynek, 87-162 Lubicz dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa 

naturalnego ze złoża „Mierzynek IV” na nieruchomościach oznaczonych działkami numer geodezyjny 

195/4, 196/5, 197/6, 199 i 275/2 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz warunków środowiskowych 

korzystania ze środowiska naturalnego.  

Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony 

prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w 

wydanych przez ten organ decyzjach.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty, a także na stronie internetowej - www.bip.lubicz.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Lubicz.  

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po 

upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy 

Lubicz, ul. Toruńska 21, pok. 31, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:00 - 15:00, wtorek w godz. 

7:00 - 16:00, piątek w godz. 7:00 - 14:00 w dniach pracy urzędu. 

 

                                                                   Z up. Wójta 

 

                                                                                                 Mirosław Górski 

http://www.bip.lubicz.pl/

