ROŚ.6220.15.2019.ES

Lubicz, 2019.08.09

POSTANOWIENIE
Na podstawie art.63 ust. 5, ust.6 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.), zwanej dalej w skrócie uouioś a
także upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0052.35.2018 z dnia 7.12.2018 r.,

Wójt Gminy Lubicz
POSTANAWIA
zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego na
nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 24/6, 24/10, 24/11, 24/13, 24/14 w miejscowości
Jedwabno, Gmina Lubicz.

UZASADNIENIE
Dnia 05.06.2019 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr rej.7863 Inwestora EkoCeramika Wyrób i Sprzedaż Janusz Błażejewski, Jedwabno 20, 87-162 Lubicz, w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Jedwabno dla przedsięwzięcia
polegającego na „rozbudowie zakładu produkcyjnego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 24/6,
24/10, 24/11, 24/13, 24/14 w miejscowości Jedwabno, Gmina Lubicz, powiat toruński”.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 74 ust.1 ustawy uouioś sprawdził kompletność złożonego
wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.15.2019 z dnia 19.06.2019 r.
powiadomił o jego wszczęciu strony postępowania, a także zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z
dnia 3 października wystąpił pismami nr ROŚ.6220.15.2019 z dnia 19.06.2019 r. do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu a także przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
pismem z dnia 04.07.2019 (nr rej. 9373, data wpływu 08.07.2019) wezwał Inwestora do uzupełnienia
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przedłożonej dokumentacji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia
10.07.2019 r. sygn. akt WOO.4220.462.2019.OD (nr. rej. 9548, data wpływu 11.07.2019 r.) zawiadomił
o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy oraz pismem z dnia 10.07.2019 (nr rej. 9562, data wpływu
11.07.2019) wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią
sygn. akt GD.RZŚ.435.798.2019.WL z dnia 10.07.2019 (nr rej. 9559, data wpływu 11.07.2019r.) oraz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią sygn. akt. N.NZ.40.2.8.6.2019 z dnia
25.07.2019 (nr rej. 10681, data wpływu 05.08.2019) nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
opinią z dnia 05.08.2019 r. sygn. akt WOO.4220.462.2019.OD (nr. rej. 10711, data wpływu 06.08.2019
r.) orzekł 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 09.08.2019 r. wydał
postanowienie

ROŚ.6220.15.2019.ES
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oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 5 ustawy uouioś z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący
postępowanie wydaje postanowienie o jego zawieszeniu do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.
Z up. Wójta
Mirosław Górski
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Eko-Ceramika Wyrób i Sprzedaż Janusz Błażejewski, Jedwabno 20, 87-162 Lubicz;
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń;
3. Strony postępowania wg załącznika nr 1;
4. A/a ES.
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