ROŚ.6220.26.2016.PD

Lubicz, dnia 2018.07.02

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Lubicz, działając na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 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)
oraz art. 10 § 1, art. 41, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t. j.), zwanej dalej ustawą Kpa,
zawiadamia
o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, na wniosek z dnia 27.09.2016 r (nr rej.
10749, data wpływu do Urzędu Gminy Lubicz 28.09.2016) złożony przez Inwestorów: Państwa
Sylwię i Roberta Wiśniewskich, ul. Farmerska 11, Mierzynek, 87-162 Lubicz, w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie kurnika do chowu kurcząt brojlerów, budynku inkubatora i innych instalacji
na działkach nr 176/2, 195/3, 196/4, 197/3, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4 i 201/6 w
obrębie 13 Mierzynek w gminie Lubicz.
Jednocześnie zawiadamia się, że organ prowadzący postępowanie otrzymał w dniu 03.04.2018
r. (nr rej. 4368) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Bydgoszczy z dnia
03.04.2018 r. sygn. akt. WOO.42221.24.2018.MD1 oraz opinię z dnia 14.03.2018 r. sygn. akt.
N.NZ.40.3.8.1.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (data wpływu
19.03.3208 r., nr rej. 3698) uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W
trakcie postępowania Wójt Gminy Lubicz, wydał w dniu 05.06.2017 r. decyzję
ROŚ.6220.269.2016.MG, która w postępowaniu odwoławczym została uchylona decyzją
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak SKO-60-28/17 z dnia 29.09.2017 r. ( nr
rej 15780 data wpływu 27.12.2017 do Urzędu Gminy Lubicz). Zgodnie z treścią powyższej decyzji
Wójt Gminy Lubicz dokonał modyfikacji stron postępowania. Liczba stron postępowania o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t. j.) oraz art.
74 ust. 3 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.) i publikuje niniejsze obwieszczenie.
Informuję jednocześnie, że przed wydaniem decyzji strony mają możliwość zapoznania się z
niezbędną dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać
uwagi i wnioski w terminie do dnia 11.07.2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i
wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.
Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Urzędu
Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, pok. 31, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:00 - 15:00, wtorek
w godz. 7:00 - 16:00, piątek w godz. 7:00 - 14:00 w dniach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty, a także na stronie internetowej - www.bip.lubicz.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Lubicz
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponadto, informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania administracyjnego
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

