
 

 

 

ROŚ.6220.75.2017.PD                                                                                                  Lubicz, 2019.04.09                                      

 

 

P O S T A N O W I E N I E 

 

          Na podstawie art. 97 § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j., ze zm.) oraz w związku z  63 ust. 5,  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 2018 r. poz. 2081 t.j., ze zm.) a także upoważnienia 

Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0052.35.2018 z dnia 07.12.2018 r.,   

 

Wójt Gminy Lubicz 

 

POSTANAWIA 

 

podjąć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa ze złoża 

kruszywa naturalnego „Młyniec KW” na działkach nr 47/1, 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, gmina 

Lubicz.  

 

 

                                                                U Z A S A D N I E N I E 

             

 

Dnia 27.12.2017 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr rej. 15761 Inwestora – Pani 

Katarzyny Wiśniewskiej „GRUSZ-BUD”, ul. Warszawska 44 a, 87-162 Lubicz w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji kruszywa ze złoża 

kruszywa naturalnego „Młyniec KW” na działkach nr. 47/1, 47/5 – obręb Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. 

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 74 ust.1 ustawy uouioś sprawdził kompletność złożonego wniosku, 

ustalił strony postępowania i obwieszczeniem ROŚ.6220.75.2017.PD z dnia 29.12.2017 r. powiadomił o 

jego wszczęciu strony postępowania, a także zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 

wystąpił pismem ROŚ.6220.75.2017 z dnia 29.12.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy  oraz 29.03.2018 pismem ROŚ.6220.75.2017 do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu 

Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu a także przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 26.07.2018 (nr rej. 9902, data wpływu 31.07.2018r.), 

sygn. akt GD.ZZO.5.435.178.2018.AOT(WL) poinformował, iż zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 

28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 710), na mocy art. 1 pkt 2 lit. a) 

ustawy zmieniającej do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego prawa 

wodnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

(…) stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 01.01.2018 r., i wydanie opinii staje się 

bezprzedmiotowe. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy orzekł opinią sygn. akt. 

WOO.4220.39.2018.PP.2 z dnia 14.08.2018 (nr rej. 10620) o konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Na podstawie opinii upoważnionych organów Wójt Gminy Lubicz w dniu 27.08.2018 r. wydał 

postanowienie ROŚ.6220.75.2017.PD stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 



 

 

Zgodnie z treścią art. 63 ust.5 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący 

postępowanie wydał postanowienie ROŚ.6220.75.2017 z dnia 27.08.2018 o zawieszeniu postępowania do 

czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 

09.10.2018 r. Inwestor złożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

W związku z brzmieniem art. 97 § 2 kpa organ administracji publicznej, niniejszym postanowieniem  

podejmuje z urzędu postępowanie.  

 

 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie. 

 

 

       

                             

Z up. Wójta 

                       - 

       Mirosław Górski 
               Kierownik Referatu  

    Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pani Katarzyna Wiśniewska „Grusz-Bud”, ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz Górny, 

2. Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, ul. Polna 10, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz; 

3. strony postępowania  w drodze obwieszczenia; 

4. a/a pd. 

 


