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Na podstawie:
- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zmianami) w związku z art. 9.
10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zmianami),

zawiadamiam, że zakończono zbieranie materialu
dotyczącego postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku: Toruńskich
Wodociągów Sp. z o.o.. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, reprezentowanej
przez pełnomocnika Pana Piotra Szefiera - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo -
Produkcyjne ,,MELBUD“ s. c., ul. Tramwajowa 12, Toruń,
złożonego dnia: 25 lutego 2020 r. (l.dz. 1894), uzupełnionego dnia 30 marca 2020 r.
(l.dz. 301 l)oraz zmodyfikowanego dnia 1 l maja 2020 r. (l.dz. 4286),
gl-'it=.:: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie sieci kanalizacji sanitamej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy
Lubicz do Torunia, na terenie położonym w miejscowości Toruń - przy ul. Leśny Trakt
na działkach nr 25/ 1 i 21 obręb 59 oraz na części działki nr 1 obręb 62, w miejscowości
Lubicz Dolny (gmina Lubicz) - na części dzialki nr 397/ 1, na części działki nr 2008120
oraz na części działki nr 413/8 obręb Lubicz Dolny oraz w miejscowości Nowa Wieś (gmina
Lubicz) na części działki nr 59, na części działki nr 60/I oraz części działki nr 60."5
obręb Nowa Wieś.
Ponadto infomiuję, że projekt decyzji został uzgodniony z:
- Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. znak

EU.4300.3.24.2020.S_K,
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13

czerwca 2020 r. znak WS"I`.6l2.l.268.2020.KMR,
- Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowieniem z dnia 24 czerwca

2020 r. nr ZKPPT.7637.227.2020,
- Wojewoda Kujawsko-Pomorskim postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r. znak

WIR.I1.745.2.150.2020.JB,
- Regionalnym Dyrektorem Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją z dnia 24 czerwca 2020 r. znak
GD.RPP.6l 1 .440.2020.PA,

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3
lipca 2020 r. znak O.BY.Z-3.4351.243.l.SN.2020.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu. Wójt Gminy Lubicz oraz
Starosta Powiatu Toruńskiego nie zajęli stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie, w związku z czym,
stosownie do art. 53 ust. S przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uzgodnicnie uważa się za dokonane.
Ponadto informuję, że Wójt Gminy Lubicz w piśmie z dnia 25 czerwca 2020 r. znak
GP.6733.5.2020.KB, działając na podstawie art. 51 ust. 3 przywołanej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, poinformował, że nie wnosi uwag do przedlożonego
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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W związku z powyższym informuje się, że:
- w trakcie publikacji oraz w terminie 3 dni od daty dokonania obwieszczenia, w dniach

od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 stronom umożliwia się przeglądanie
akt sprawy, sporządzanie z nich notatek i odpisów, uzyskanie wyjaśnień w sprawie
oraz wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów;

- przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego
zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji;

- akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta
Torunia, w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126b, w pokoju nr 24, po wcześniejszym
umówieniu się z pracownikiem Wydziału Architektury i Budownictwa.

Zgodnie z an. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję,
że publiczne obwieszczenie i udostępnienie niniejszego pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej nastąpi w dniu 10 lipca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od tego dnia.
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Rozdzielnik:
1) Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

poprzez pełnomocnika Pana Piotra Szeflera - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjne ,,MELBUD'“ s. c. ul. Tramwajowa 12, Toruń,

2) Gmina Miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Nieruchomościami - w miejscu
(dot. dz. nr21, 25/1, 1)

3) Miejski Zarząd Dróg w Toruniu - ul. Grudziądzka 159, Toruń
(dot. dz. nr 21, 25/1,1),

4) Skarb Państwa poprzez Wydział Gospodarki Nieruchomościami - w miejscu
(dot. dz. nr 397/1, 2008/20, 413/8),

5) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy -
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,
(dot. dz. nr 397f1, 2008/20),

6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Gdańsku - ul. Rogaczewskiego 9/ 19, 80-804 Gdańsk
(dot. dz. nr 41318)

(7-)\j› Gmina Lubicz - ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
" (dot. dz. nr 60/5),
8) Pan Andrzej Czech (adres wg rozdzielnika pozostającego w aktach organu)

(dot. dz. nr 59, 60/1),
9) Tablica ogłoszeń Urzędu: budynek Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej l26b

w Toruniu,
10) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.p1

(zakładka: postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa),
1 1) Gmina Lubicz - publikacja w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie,
12) aa DK (tel. 56 6118495).
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