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ROŚ.6220.1.2019.PD                                                                                      Lubicz, 2019.02.05                                    

 

 

P O S T A N O W I E N I E 
 

          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.) a także upoważnienia Wójta Gminy 

Lubicz nr ORG.0052.35.2018 z dnia 7.12.2018 r.  

 

POSTANAWIAM 

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża 

piasków i żwirów „Młyniec XXXVII-POLE B” na działce nr ew. 25/2 obręb Młyniec 

Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński. 
 

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 40 lit a 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 uouioś sprawdził kompletność złożonego 

wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.1.2019.PD z dnia 03.01.2019 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 pismem ROŚ.6220.1.2019.PD z dnia 03.01.2019 r. do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie 

konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu a 

także przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią z dnia 21.01.2019 r sygn. akt WOO.4220.8.2019.AJ  (nr. 

rej. 1120, data wpływu 22.01.2019 r.) orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie opinią sygn. akt  GD.RZŚ.435.23.2018.WL (nr rej. 1291, data wpływu 

24.01.2019 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, jednocześnie wskazał warunki jakie powinny zostać zawarte w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

 

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2b uouioś, zakres raportu powinien obejmować  szczegółowe dane 

pozwalające scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska 

wymagające szczegółowej analizy w zakresie:  

 

1. uszczegółowienia informacji na temat konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, 

2. podstawowych parametrów złoża, uzyskanych w wyniku prac przeprowadzonych na podstawie 

koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie złoża kopaliny (w tym podanie: zasobów złoża, 

miąższości, warunków zalegania, punktu piaskowego, zawartości pyłów itd.), 
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3. planowanej wartości dobowego i rocznego wydobycia ze złoża, powierzchni eksploatacji oraz 

przewidywanego okresu funkcjonowania kopalni, 

4. informacji, czy na terenie inwestycji będzie prowadzona przeróbka, w tym przesiewanie 

kruszywa, 

5. oceny zgodności przedsięwzięcia z ograniczeniami: 

- ustanowionymi w uchwale nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 4982), 

-  względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi z art. 51, 52 i 56 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), 

6.        oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na: 

-   rezerwat przyrody Rzeka Drwęca, 

-   Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, 

-   obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001, 

                   -  gatunki (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, 

pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji, 

-   różnorodność biologiczną, 

-   szlaki migracji zwierząt, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji, 

7. analizy zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na: formy ochrony przyrody, gatunki i ich     

siedliska oraz siedliska przyrodnicze, a także szlaki migracji zwierząt pozostające w zasięgu    

oddziaływania inwestycji, 

8. oddziaływań skumulowanych ze znajdującymi się w pobliżu i planowanymi innymi    

kopalniami w odniesieniu do wpływu na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne oraz  

stosunki wodne, a także w kontekście siedlisk, gatunków, różnorodności biologicznej i  

stosunków wodnych, 

9. szczegółowej analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z projektowanym  

przedsięwzięciem, 

10. oddziaływań planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami 

chroniącymi środowisko na etapie jej budowy i eksploatacji, 

11. zasięg i skutki realizacji przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów objętych planowanym 

przedsięwzięciem oraz terenów znajdujących się w obszarze jego oddziaływania, 

12. oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na jednolite części wód, w ramach której 

należy m.in. zidentyfikować stan JCW oraz określić zakres potencjalnych zmian jakości wód i 

stosunków wodnych. 

 

Na podstawie opinii upoważnionych organów Wójt Gminy Lubicz w dniu 05.02.2019 r.  wydał 

postanowienie ROŚ.6220.1.2019.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. 

                          Z up. Wójta 
                - 

                Mirosław Górski 
                                    Kierownik Referatu 

                           Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
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Otrzymują:  

 

1. Pan Krzysztof Niedzielski, ul. Malinowskiego 8c/45, 87-100 Toruń; 

2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38,  85-

001 Bydgoszcz; 

3. Nadleśnictwo Golub- Dobrzyń, Konstancjewo 3a, 87-400 Konstancjewo; 

4. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 36a, 87-

162 Lubicz; 

5. Strony postępowania wg załącznika; 

6. a/a. 

 


