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ROŚ.6220.70.2017.PD                                                                                                  Lubicz, 2019.03.01                                      

 

 

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

 

          Na podstawie art. 97 § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j., ze zm.) oraz w związku z  63 ust. 5,  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., ze 

zm.) a także upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0052.35.2018 z dnia 07.12.2018 r.,   

 

Wójt Gminy Lubicz 

 

POSTANAWIA 

 

podjąć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa 

naturalnego- piasku ze złoża „Młyniec KW I” na działkach nr 44/5 i 44/6- obręb Młyniec 

Pierwszy, gmina Lubicz do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko- Inwestor- Pani Katarzyna Wiśniewska „Grusz- Bud”, ul. 

Warszawska 44a, 87-162 Lubicz Górny, 

 

                                                                U Z A S A D N I E N I E 

             

 
Dnia 30.10.2017 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr rej. 13547 Inwestora – Pani 

Katarzyny Wiśniewskiej „GRUSZ-BUD”, ul. Warszawska 44 a, 87-162 Lubicz w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji piasków ze złoża 

kruszywa naturalnego ,,MŁYNIEC KW I” na nieruchomościach  oznaczonych działkami nr ew.44/5 i 44/6 

- obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz”. 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 2018 r. poz. 2081 t.j., 

ze zm.)  sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem 

ROŚ.6220.70.2017.PD z dnia 02.11.2017 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.6220.70.2017.PD z dnia 02.11.2017r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy 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 orzekł 

opinią WOO.4240.600.2017.PP. z dnia 20.11.2017r. (nr rej.14691) o konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu dla przedsięwzięcia 

zakwalifikowanego jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymienione w § 3 ust. 1 pkt 40a ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. jako 

„wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a 

bez względu na powierzchnię obszaru górniczego”: 

- tiret trzecie - na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich, 

- tiret czwarte - na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1-5, 8 i 9 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 

form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 
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- tiret piąte - w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 

pkt 1 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

- tiret siódme - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego 

wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla 

wydobywania kopalin metodą odkrywkową. 

Na podstawie opinii upoważnionego organu Wójt Gminy Lubicz w dniu 30.11.2017 r. wydał 

postanowienie ROŚ.6220.70.2017.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 wydał postanowienie ROŚ.6220.70.2017 z dnia 30.11.2018 o zawieszeniu postępowania 

do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Dnia 21.03.2018 r. Inwestor złożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr rej. 

3782.  

W związku z brzmieniem art. 97 § 2 kpa organ administracji publicznej, niniejszym postanowieniem  

podejmuje z urzędu postępowanie.  

 

 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie. 

 

Z up. Wójta 

                              - 

          Mirosław Górski 

                                                                                                          Kierownik Referatu  

                                                                                                                                       Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

    

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Katarzyna Wiśniewska „Grusz- Bud”, ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz Górny; 

2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36a, Lubicz Dolny, 

87-162 Lubicz; 

3. Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, ul. Polna 10, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz Dolny; 

3. Strony postępowania wg załącznika nr 2; 

4. a/a pd. 

 

Do wiadomości: 

 1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.



 

 


