
.i ;_ i¬ioLE(;|i*-H
¿ _(1-' 'ii 'iiiRl'T\`ii'

hą-Ę* .i |'i"1=. .~±?-il`}t}Toru|`¬'-1 -¦-'

nia- iii-ia. fe 659-35-57
SKO-ĄBĹŸ-5/20 Toruń. dniafm Wl.lŜlJTŰÜ\. 20201".

Ł I

. oswlsszczzms

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, działając na podstawie
przepisu art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku 1 jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283
ze zm.) oraz na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości. że

zostało wszczęte na wniosek Pani Katarzyny Wiśniewskiej postępowania
administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z 22 stycznia 2020 r. znak:
SKO-60-35/19. którą. po rozpatrzeniu odwołań Stowarzyszenia Ochrony Doliny
Drwęcy oraz Państwa' Marii i Andrzeja Piotrowskich. orzeczono o utrzymaniu w
mocy decyzji Wójta Gminy Lubicz z 20 listopada 2019 r. znak:
ROŚ.6220.70.20l7.PD w przedmiocie ustalenia inwestorowi tj. Pani Katarzynie
Wiśniewskiej „GRUSZ BUD" środowiskowych uwarunkowań 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 I's-'Ilyniec
Pierwszy. Gmina Lubicz".

Strony maja prawo do: "
- zapoznania się z aktami sprawy.
- złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie.
- możliwość złożenia wyjaśnień w sprawie. osobiście lub na piśmie
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto w sprawie strona może ustanowić pełnomocnika. którym może być
osoba Iizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Akta można przeglądać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Toruniu [ul. Targowa 13/15. 87'-100 Toruń - Biuro Kolegium. III p.]. od
poniedziałku do piątku. w godzinach 8.30- 14.30.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODOJ jest dostepna
na stronie intemetowej: htt.p://vvww.bip.skotomn.pl w zakładce Ochrona danych
osobowych.

Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o
decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób
publicznego ogłaszania. jeżeli przepis szczególny tak stanowi: w tych przypadkac '
zawiadomienie bądż doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu
od dnia publicznego ogłoszenia. _

Do publicznej wiadomości: Wlüfifł'-W
1. Samorządowe Kolegium Odwoiawcze w Toruniu - tablica ogłoszeń _Ł «_›-
2. Samorządowe Kolegium Odwolawcze w Toruniu - Biuletyn lnƒormacji Publicznej mgr ;ífflfflfåynfl fiffrecka
.'§¬ Wójt Gminy Lubicz - tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz f" „‹ 'Ć'
{§( Wójt Gminy Lubicz - tablica ogłoszeń w miejscowości Mlyniec Pierwszy " L _
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