ROŚ.6220.2.2018.PD

Lubicz, 2019.05.28
POSTANOWIENIE

Na podstawie art.123 zgodnie z art.97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania
Administracyjnego ( Dz.U. z 2018r..poz.2096 t.j.) w związku 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) w
skrócie ustawa uouioś, oraz upoważnienia nr.ORG.0052.35.2018 z dnia 07.12.2018r. Wójta Gminy
POSTANAWIAM
Podjąć z urzędu zawieszone postanowieniem ROŚ.6220.2.2018MG z dnia 09.04.2018 r.
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków i żwirów, na działce
nr ew. 92/6, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński, wszczętego na
wniosek Inwestora - firmę Kopalnia Kruszywa Naturalnego F.P.U.H. „WER-MAT” Piotr
Klyszcz, ul. Owocowa 48, 87-123 Brzozówka.
UZASADNIENIE
Obowiązek podjęcia zawieszonego 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.6220.2.2018.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 wystąpił pismem nr ROŚ.6220.2.2018.PD z dnia 06.08.2018 r. do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w
Toruniu Państwowe Gospodarstwo Wodne 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. Dyrektor Zarządu Zlewni w
Toruniu
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie
postanowieniem
GD.ZZO.5.435.57.2018.AO-T z dnia 16.02.2018 r. (data wpływu 21.02.2018, nr rej. 2578) postanowił
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy zawiadomieniem WOO.4220.73.2018.PP.2. z dnia 08.03.2018r. (nr rej.3275) odmówił
wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia
zakres raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy prezentował stanowisko że inwestycja w całości położona jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, gdzie obowiązuje uchwała 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., poz. 4982).Zgodnie z § 5 pkt 4 ww. uchwały nr
XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, na omawianym terenie wprowadzono zakaz
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. Jednocześnie w § 7 ww.

uchwały nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017
r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, wskazano obszary, na których nie
obowiązują zakazy o których mowa w § 5 pkt 4, w tym tereny przeznaczone pod eksploatację kruszyw
naturalnych. Obszar objęty przedmiotowym zamierzeniem (tj. działki nr: 92/6 obręb Młyniec Pierwszy,
gmina Lubicz) nie został wskazany jako obszar, na którym ww. zakazy nie obowiązują. W związku z
powyższym Wójt Gminy Lubicz postanowieniem ROŚ.6220.2.2018 MG z dnia 09.04.2018 zawiesił
postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu podjęcia uchwały znoszącej zakaz
na terenie OCHK Dolina Drwęcy wymieniony w § 5 pkt.4 nr. XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Lubicz
pismem ROS.6121.1.2018 DS. z dnia 19.03.2018r wystąpił do Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu o odstąpienie w formie uchwały od zakazów dla
terenów przeznaczonych pod eksploatację kruszywa na terenie Gminy Lubicz. Przewodniczący Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pismem KS-P.1510.11.2018 z dnia 19.04.2018r.
(nr.rej.5318) poinformował Wójta Gminy Lubicz o braku możliwości zmiany wcześniej podjętej
uchwały nr. XXXVIII/656/17 w sprawie OCHK Doliny Drwęcy. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy podjął kroki w celu uzyskania interpretacji znaczenia obowiązującego
zakazu wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w granicach obszarów
chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych oraz wykładni, czy możliwa jest realizacja
przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kruszywa naturalnego lub torfu na tych obszarach.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stanowiskiem przedstawionym w postanowieniu z dnia
30.11.2017 r. sygn. .akt DOA-woII.610.16.2017.MZA, przez zmianę rzeźby terenu powszechnie
rozumie się zaburzenie stosunków wysokościowych (zmianę rzędnych terenu) oraz układu nachyleń i
przebiegu naturalnych granic tej rzeźby. Natomiast w stanowisku z dnia 01.06.2018r. sygn.akt.DOAwo.600.17.2018.SS GDOŚ uwzględnił wariant inwestycji niewykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę poprzez przywrócenie (odtworzenie) rzeźby terenu do rzędnych przed
realizacją zamierzenia. W trakcie prowadzonego postępowania Inwestor pismem z dnia 11.07.2018r
nr.rej.9032 zaplanował w ramach realizacji zamierzenia prace polegające na zasypaniu wyrobiska i
doprowadzeniu do rzędnej sprzed rozpoczęcia prac eksploatacyjnych. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska opinią sygn. akt. WOO.4220.392.2018.PP.2 z dnia 14.08.2018r. zgodnie z art.64,art.66 i
art.68 ustawy uouioś wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie stanął na stanowisku, że
ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania określone w postanowieniu
ROŚ.6220.2.2018 MG z dnia 09.04.2018 i na mocy art. 97 § 2 KPA postępowanie w przedmiotowej
sprawie należy podjąć z urzędu.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.
Zgodnie z art.142 Kodeksu Postępowania Administracyjnego postanowienie na które nie służy
zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Wójta
Mirosław Górski
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Pan Piotr Klyszcz, Kopalnia Kruszywa Naturalnego F.P.U.H „WER-MAT”, ul. Owocowa 48,
Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice,
2. Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy. ul. Polna 10,Młyniec Pierwszy,87-162 Lubicz,
3. Nadleśnictwo Golub- Dobrzyń, Konstancjewo 3a, 87-400 Konstancjewo,
4. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz Dolny,
5. Strony postępowania wg załącznika,
6. a/a.

