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Urząd Gminy Lubi V

ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

OPINIA
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a 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 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy
Lubicz znak: ROŚ.6220.3.2018.PD z dnia 06.02.2018 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Doposażenie zakładu
produkcyjnego JURMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. zlokalizowanego przy
ul. Antoniewo 8 w Lubiczu Dolnym o instalację do powlekania - malarníę"
nie stwierdzam
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych
i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

UZASADNIENIE
W dniu 09.02.2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubicz z dn. 06.02.2018r. znak:
ROŚ.6220.3.2018.PD w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Doposażenie zakładu produkcyjnego JURMET Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością S. K. zlokalizowanego przy ul. Antoniewo 8 w Lubiczu Dolnym o instalację do
powlekania - malarnię".
Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając
charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące
środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan
jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w„Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911 i 1958).
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