ROŚ.6220.3.2018.PD

Lubicz, 2018.03.05

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 2017 r. poz. 1405 t.j.) a także upoważnienia Wójta Gminy
Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r.
postanawiam
zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu zakładu
JURMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zlokalizowanego przy ul. Antoniewo
8 w Lubiczu Dolnym o instalację do powlekania- malarnię.
Uzasadnienie
Obowiązek zawieszenia postępowania administracyjnego wynika z mocy prawa przywołanego
w podstawie prawnej i jest konsekwencją złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U z 2016 r, poz.71 t.j.).
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.74 ust.1 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 t.j.) sprawdził kompletność
złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.3.2018.PD z dnia
06.02.2018 r. powiadomił o jego wszczęciu strony postępowania a także zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. wystąpił pismem nr ROŚ.6220.3.2018.PD z dnia 06.02.2018r. do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Toruniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie 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. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Toruniu pismem GD.ZZO.5.435.58.2018.RW z 19.02.2018 ( data wpływu
21.02.2018, nr rej. 2577) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w
przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią nr N.NZ.40.2.8.1.2018 z dnia 16.02.2018
(data wpływu 22.02.2018, nr rej. 2615) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
opinią WOO.4220.71.2018.AG. z dnia 26.02.2018 r. (data wpływu 27.02.2018, nr rej.2821) orzekli o
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalili zakres raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten powinien obejmować warunki wymienione
w art. 66 ust. 1 i 6 w/w ustawy, a w szczególności:

1. ochronę środowiska przed hałasem,
2. ochronę powietrza atmosferycznego,
3. ochronę wód podziemnych i gruntu,
4. wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.
z wyłączeniem opisu przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia, uwzględniając dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową.
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Na podstawie opinii upoważnionych organów Wójt Gminy Lubicz w dniu 05.03.2018r. wydał
postanowienie ROŚ.6220.3.2018.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 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.

Otrzymują:
1. JURMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Lubicz Dolny, ul. Antoniewo 8, 87-162
Lubicz;
2. Andrzej Schmidt, BPC EKOTER Andrzej Schmidt, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz;
3. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz Dolny;
4. Cereal Partners Poland Toruń- Pacific Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń;
5. Schiedel Sp. z o.o., ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole;
6. Polski Związek Działkowców, ul. Skłodowskiej-Curie 73,87-100 Toruń, adres do kores. ul.
Lubicka 12a, 87-100 Toruń;
7. Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie - Okręgowy Zarząd w Toruniu, ul. Lubicka
12a, 87-100 Toruń;
8. Strony postępowania wg załącznika;
9. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87100 Toruń.
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