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OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 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 2020 r., poz. 283 t.j..) oraz art. 10 § 1, 41 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.), zwanej dalej ustawą Kpa, 

  

 

Wójt Gminy Lubicz 

zawiadamia 

  

o prowadzeniu postępowania administracyjnego, sygn. akt ROŚ.6220.7.2020.mg w sprawie wydania 

decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej na odcinku od ul. 

Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”, na działkach ewid. nr 2003/3, 93/3, 

337,640/3, 2004/1, 352, 367/1, 353/3, 366/15, 367/5, 353/1, 366/10, 366/8, 778/1, 634/22, 634/21, 624/1, 

2004/10, 389/1, 562/6, 565/2, 394/3, 395/9, 2008/17, 2008/44, 2008/42, 397/1 obręb Lubicz Dolny oraz 

działka ewid. nr 2004/14 obręb Toruń.   

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony przez Gminę Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, 

87-162 Lubicz.   

Organ prowadzący postępowanie uzyskał stosowne opinie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

 

           Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją 

przedmiotowego przedsięwzięcia, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, pok.31, 

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:15 - 15:00, wtorek w godz. 7:15 - 17:00, piątek w godz. 

7:15 - 14:15. 

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty, a także zostaje opublikowane na stronie internetowej - www.bip.lubicz.pl - w biuletynie 

informacji publicznej Urzędu Gminy Lubicz. 

         Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Z up. Wójta 

Mirosław Górski 


