
ROŚ.6220.10.2015.PD                                           Lubicz, 2018.07.23 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 98  § 1 i art. 101 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r.-  Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Ziółkowskiego o zawieszenie postępowania w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw 

płynnych” na nieruchomości oznaczonej działką nr geod. 35/2 w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, 

                                                                                   orzekam 

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych” na nieruchomości oznaczonej działką nr geod. 35/2 w 

miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz. 

Uzasadnienie 

Dnia 09.07.2015 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek  (nr rej. 7993) Inwestora DREKODOMWZ Pana 

Wojciecha Ziółkowskiego, ul Mostowa 40, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych” na nieruchomości oznaczonej 

działką nr geod. 35/2 w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz. W dniu 21.05.2018 r. wpłynął wniosek (nr rej. 6493) 

Inwestora DREKODOMWZ. ul. Mostowa 40, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz o zawieszenie postępowania.  

Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 

2017 r., poz. 1257), dnia 25.05.2018 r. Wójt Gminy Lubicz wystąpił pismem ROŚ.6220.10.2015 do stron postępowania o 

możliwość wniesienia sprzeciwu w sprawie wniosku o zawieszenie przedmiotowego postępowania, wyznaczając termin 

wniesienia sprzeciwu na 10 dni od daty otrzymania pisma.  W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Lubicz, żadna ze 

stron nie wniosła sprzeciwu co do możliwości zawieszenia postępowania, w  związku z powyższym Organ prowadzący 

postępowanie, na wniosek Inwestora,  dnia 23.07.2018 r. postanowieniem ROŚ.6220.10.2015 zawiesza postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 Zgodnie z art. 98 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 

r., poz. 1257) - jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie 

postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.  

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. 

Targowa 13/15, 87-100 za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 

 

Z up. Wójta  

                                                                                                                                                         Mirosław Górski 

 

 

Otrzymują: 

1. DREKODOMWZ Wojciech Ziółkowski, ul. Mostowa 40,87-162 Lubicz Dolny; 
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz; 
3. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz; 
4. DEL_VIS Spółka z o. o., ul Ogrodowa 5, 87-162 Lubicz Dolny; 
5. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul Toruńska 36a, 87-162 Lubicz Dolny; 
6. strony postępowania wg załącznika; 
7. a/a 


