
ROŚ.6220.40.2020.AR                                                                                  Lubicz Dolny, 2020.12.10 
 
 

 
OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, art. 85 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. ze zm.) 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. ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, 
  

 
Wójt Gminy Lubicz 

zawiadamia 
  
o wydaniu decyzji w prowadzonym postępowaniu administracyjnym sygn. akt ROŚ.6220.40.2020 

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji 

sanitarnej w Grabowcu – etap I” na działkach ewid. nr 139/16, 148/3, 149, 136/39, 135/19, 151/2, 

26/1, 25, 130/2, 8, 60/1 ob. Grabowiec, gm. Lubicz.   

  
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu  

Sp. z o.o., ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Piotra Szeflera 

z firmy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” s.c., ul. Tramwajowa 

12, 87-100 Toruń.  

 Jednocześnie zawiadamia się, że organ prowadzący postępowanie otrzymał opinię  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Toruniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni 
w Toruniu.  
 
 Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Urzędu 
Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, pok. 3, 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 
               Kierownik Referatu  

    Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 


