
 

 

ROŚ.6220.14.2019 MG                                                                             Lubicz.2019.05.30                                         

 
                                                                      D E C Y Z J A 

 

              Na podstawie art. 104§1,§2,art.105§1,§2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 

2018r.poz.2096) a także upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0052.35.2018 z dnia 7 grudnia 

2018 r.  po rozpatrzeniu wniosku nr. rej.  6836 z dnia 14.05.2019 Pani Sylwia Wiśniewska, ul 

Farmerska 11,Mierzynek,  87-162 Lubicz o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowania  korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji 

technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża ze zbiornikami oraz układem 

odparowania gazu na nieruchomościach oznaczonych działkami geod. nr. ew.: 197/1,197/3,274  -obręb 

Mierzynek, Gmina Lubicz 

                                                                         Orzekam: 

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych 

korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji 

technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża ze zbiornikami oraz układem 

odparowania gazu na nieruchomościach oznaczonych działkami geod. nr. ew.:   197/1,197/3,  274 

- obręb  Mierzynek, Gmina Lubicz 

                                                            U z a s a d n i e n i e 

 

            W dniu 14.05.2019r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr.rej.6836 Inwestora  – Pani 

Sylwia Wiśniewska, ul Farmerska 11,Mierzynek,  87-162 Lubicz o w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowania  korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na  

budowie instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża ze zbiornikami 

oraz układem odparowania gazu na nieruchomościach oznaczonych działkami geod. nr. ew.: 

197/1,197/3,274-obręb Mierzynek, Gmina Lubicz. Organ prowadzący postępowanie dokonał 

szczegółowej analizy złożonych załączników do wniosku, karty informacyjnej , 

 mapy i stwierdził  że planowane przedsięwzięcie  jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2016 r.,poz.71,t.j), §3 ust.1 pkt.37 i może zostać zakwalifikowane 

jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1,pkt.2 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.2096 t. j. ).  

            W dniu 23.05.2019r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr. rej. 7250 Inwestora  – Pani 

Sylwia Wiśniewska, ul Farmerska 11,Mierzynek,  87-162 Lubicz o wycofanie wcześniej złożonego 

wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania  korzystania ze środowiska dla 

przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb 

zasilania suszarni zboża ze zbiornikami oraz układem odparowania gazu na nieruchomościach 

oznaczonych działkami geod. nr. ew.: 197/1,197/3,274-obręb Mierzynek, Gmina Lubicz. Zgodnie z 

art. 105 § 2 K.p.a. Wójt Gminy może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na żądanie 

której zostało ono wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z 

interesem społecznym. Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego 

prowadzenia postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. Wobec 

powyższego uznano, że spełnione zostały wszystkie wymogi prawne i niniejszą decyzją orzeczono 

umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. W związku z powyższym orzeczono jak 

w sentencji. 

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji  służy stronie odwołanie wniesione 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. 

 

Z up. Wójta 

                       - 

       Mirosław Górski 
               Kierownik Referatu  

    Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 



 
Otrzymują; 

1.  Sylwia Wiśniewska, ul Farmerska 11,Mierzynek,  87-162 Lubicz 

2. a/a mg,



 

 


