ROŚ.6220.12.2019.PD

Lubicz, 2019.07.05
DECYZJA

Na podstawie art. 104§1,§2,art.105§1,§2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z
2018r.poz.2096) a także upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0052.35.2018 z dnia 7 grudnia
2018 r. po rozpatrzeniu wniosku nr. rej. 5911 z dnia 18.04.2019 Cereal Partners Poland Toruń, Pacific
Sp. z o. o, ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowania korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji
produkcji gotowych do spożycia przetworów zbożowych o budynek dedykowany nowej linii pakującej,
rozbudowie parkingu oraz modernizacji zakładowej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na
działkach nr ew. 402/1,402/2,879,397/2, w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński.
Orzekam:
Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych
korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji
produkcji gotowych do spożycia przetworów zbożowych o budynek dedykowany nowej linii
pakującej, rozbudowie parkingu oraz modernizacji zakładowej sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej na działkach nr ew. 402/1,402/2,879,397/2, w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz,
powiat toruński, wszczętego na wniosek Inwestora – Cereal Partners Poland ,Toruń Pacific Sp. z
o. o, ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń.

UZASADNIENIE
Do Wójta Gminy Lubicz został złożony wniosek nr. rej. 5911 z dnia 18.04.2019 r. przez Cereal
Partners Poland, Toruń Pacific Sp. z o. o, ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowania
korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie instalacji produkcji gotowych do spożycia przetworów zbożowych o
budynek dedykowany nowej linii pakującej, rozbudowie parkingu oraz modernizacji zakładowej sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej na działkach nr ew. 402/1,402/2,879,397/2, w miejscowości Lubicz
Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński. Organ prowadzący postępowanie dokonał szczegółowej analizy
złożonych załączników do wniosku, karty informacyjnej , mapy i stwierdził że planowane
przedsięwzięcie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z
2016 r.,poz.71,t.j), §3 ust.1 pkt.98 i może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające
wymogi art. 59 ust.1,pkt.2 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.2096 t. j. ).Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.74 ust.1 ustawy uouioś
sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem
ROŚ.6220.12.2019.PD z dnia 30.04.2019 r. powiadomił o jego wszczęciu strony postępowania, a także
zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy uouioś wystąpił pismem nr ROŚ.6220.12.2019.PD z dnia
30.04.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 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.RZŚ.435.564.2019.AO-T z dnia
23.05.2019 r. ( nr rej. 7361) postanowił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał opinię
WOO.4220.329.2019 OD z dnia 23.05.2019r. (nr rej.7360) o konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią N.NZ.40.2.8.3.2019 z dnia 04.06.2019

(nr.rej.7990) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowiska. W dniu 14.06.2019r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr. rej. 8336 Inwestora –
Cereal Partners Poland, Toruń Pacific Sp. z o. o, ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń. o wycofanie
wcześniej złożonego wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania
korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji produkcji
gotowych do spożycia przetworów zbożowych o budynek dedykowany nowej linii pakującej,
rozbudowie parkingu oraz modernizacji zakładowej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na
działkach nr ew. 402/1,402/2,879,397/2, w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński.
Zgodnie z art. 105 § 2 K.p.a. Wójt Gminy może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na
żądanie której zostało ono wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to
sprzeczne z interesem społecznym. Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości
dalszego prowadzenia postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość.
Wobec powyższego uznano, że spełnione zostały wszystkie wymogi prawne i niniejszą decyzją
orzeczono umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. W związku z powyższym
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji
służy stronie odwołanie wniesione do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15,87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:
1. Cereal Partners Poland Toruń, Pacific Sp. z o. o, ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń.
2. Schiedel Sp. o. o, n ul. Wschodnia 24,45-449 Opole,
3. Polski Związek Działkowców, ul. Lubicka 12 a,87-100 Toruń,
4. Jurmet Sp. z o. o, ul. Antoniewo 8. Lubicz Dolny,87-162 Lubicz,
5. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162
Lubicz.
6. a/a mg.

