
ROŚ.6220.57.2017                                                                                             Lubicz Dolny, 2021.04.20 
 

OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie 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.) oraz art. 74 ust. 3  i 3a, 86 d 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 2021r., poz. 247 t.j.), 
  

Wójt Gminy Lubicz 

Zawiadamia 
  
o wydaniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. postanowienia znak ROŚ.6220.57.2017 o zawieszeniu postępowania w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa 
skrzyżowania DK 15  i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. Postępowanie w przedmiotowej sprawie 
prowadzone jest na wniosek Inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, 
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz. 
 
 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.  
 
 W dniu 16.04.2021 r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora, wyrażający prośbę o zawieszenie 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 Na podstawie art. 86 d 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 2021 r. poz. 247 t. j.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek 

podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.  

 Wójt Gminy Lubicz rozważył, czy istnieje zagrożenie dla interesu społecznego i stwierdził, że nie znane 

są mu przesłanki, które wskazywałyby na aktualne i rzeczywiste zagrożenie interesu społecznego w przypadku 

zawieszenia postępowania. 

 

 Zgodnie z art. 86 d ust. 2 jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot 

planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia 

postępowania uważa się za wycofane. 

 
 Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz 
ul. Toruńska 21, pok. 3, poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod 
nr 56 621 21 29). 
 
 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 

                       - 

      Wojciech Rakowiecki 
               ZASTĘPCA WÓJTA 

 


