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ROŚ.6220.15.2021.AR                            Lubicz Dolny, 2021.06.25 

DECYZJA 

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 t.j.), art. 75 ust. 1 pkt 4 i 87 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 ze zm.) zwanej dalej 

w skrócie uouioś oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG.0052.11.2021 z dnia 

05.02.2021 r., po rozpoznaniu wniosku z dnia 21.04.2021 r. (nr rej. 6496) złożonego przez Quadran P1 

Sp. z o.o., ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Jedwabno I o  mocy do 1 MW wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/4 obręb Jedwabno, gm. Lubicz”. 

Wójt Gminy Lubicz 

ORZEKA 

I. Zmienić ostateczną decyzję Wójta Gminy Lubicz z dnia 22.02.2021 r. znak ROŚ.6220.16.2020.AR 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Budowa instalacji 

fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 

31/4 ob. Jedwabno, gm. Lubicz”  w ten sposób, że: 

1.  Na stronie nr ww. 1 decyzji, w wierszu nr 12 akapitu nr 1 (podstawa prawna) słowa: 

„z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/4 obręb Jedwabno, gm. Lubicz” 

zmienia się na: 

„z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/6 obręb Jedwabno, gm. Lubicz”. 

2. Na stronie nr ww. 1 decyzji, w wierszu 3 akapitu nr 2 (sentencja) słowa: 

„wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/4 ob. Jedwabno, gm. Lubicz” 

zmienia się na: 

„wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/6 ob. Jedwabno, gm. Lubicz”. 

3. Na stronie nr 2 ww. decyzji, w pkt. 11 (sentencja) słowa: 

„Wyłączyć z zajęcia i przekształcenia zadrzewienia i nieużytek znajdujące się na działce ewid. nr 

31/4 obręb Jedwabno, gm. Lubicz” 

zmienia się na: 

„Wyłączyć z zajęcia i przekształcenia zadrzewienia i nieużytek znajdujące się na działce ewid. nr 

31/6 obręb Jedwabno, gm. Lubicz”. 

4. Na stronie 2 ww. decyzji, w wierszu nr 5 akapitu 1 (uzasadnienie) słowa: 

„działce nr 31/4 ob. Jedwabno, gm. Lubicz” 

zmienia się na: 

„działce nr 31/6 ob. Jedwabno, gm. Lubicz”. 

5. Na stronie 4 ww. decyzji, w wierszu nr 2 akapitu 6 (uzasadnienie) słowa: 

„z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. 31/4 obręb Jedwabno, gmina Lubicz, 

powiat” 

zmienia się na: 

„z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. 31/6 obręb Jedwabno, gmina Lubicz, 

powiat”. 
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6. Na stronie 11 ww. decyzji, w wierszu nr 2 akapitu 1 (charakterystyka przedsięwzięcia) słowa: 

„z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. 31/4 obręb Jedwabno, gmina Lubicz, 

powiat” 

zmienia się na: 

„z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. 31/6 obręb Jedwabno, gmina Lubicz, 

powiat”. 

II. Pozostałe zapisy ww. decyzji pozostają bez zmian. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 21.04.2021 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr rej. 5596 Inwestora - 

Quadran P1 Sp. z o.o.,  ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław, reprezentowanego przez Panią Mariolę 

Kwiecień, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak 

ROŚ.6220.16.2020.AR z dnia 22.02.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy 

fotowoltaicznej Jedwabno I o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 

nr 31/4 ob. Jedwabno, gm. Lubicz” w zakresie numeru ewidencyjnego działki, na której planowana jest 

budowa farmy fotowoltaicznej.  

Zmiana ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje wyłącznie zmianę numeru 

działki, na której zostanie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja, co związane jest z podziałem działki 

nr ewid. 31/4 ob. Jedwabno na działki o nr 31/5 i 31/6 ob. Jedwabno. Zgodnie z przedstawionymi 

informacjami planowana farma fotowoltaiczna będzie mieścić się w granicach działki nr 31/6 ob. 

Jedwabno, jej lokalizacja i dane techniczne nie ulegną zmianie. Bez zmian pozostają wszystkie warunki 

środowiskowe dotyczące planowanego przedsięwzięcia.  

 Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. uouioś, przy zmianie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zastosowanie mają przepisy dotyczące wydawania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym pismem z dnia 28.04.2021 r. wezwano 

Inwestora do uzupełnienia wniosku o zmianę decyzji. Inwestor pismami z dnia 10.05.2021 r. (nr rej. 

6496) oraz z dnia 19.05.2021 r. (nr 7082) złożył wymagane uzupełnienia. Z uwagi na powyższe tut. 

organ z ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.15.2021 z dnia 20.05.2021 r. 

powiadomił o jego wszczęciu strony postępowania, a także zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy 

z dnia 3 października wystąpił pismem sygn. akt ROŚ.6220.15.2021 z dnia 2005.2020 r. 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu a także przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 31.05.2021 r. 

znak N.NZ.40.2.8.5.2021 (nr rej. 7808, data wpływu 07.06.2021 r.) nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu opinią GD.ZZŚ.5.435.276.2021.WL z 

dnia 04.06.2021 r. (nr rej. 7876, data wpływu 08.06.2021 r.) również nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią z dnia 09.06.2020 r. sygn. akt WOO.4220.535.2020.HN.2  

(nr rej. 8360, data wpływu 09.06.2020 r.) orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając 

zarazem, że planowane przedsięwzięcie miało znajdować się na części działki o nr 31/4 ob. Jedwabno 
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i na skutek podziału administracyjnego przedsięwzięcie znalazło się w granicach powstałej z podziału 

działki o nr 31/6, przy czym nie uległy zmianie jego granice. Charakterystyka inwestycji, jej lokalizacja, 

parametry techniczne, przewidywane wielkości emisji i wszelkie inne cechy mogące mieć wpływ na 

stopień i zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pozostały bez zmian.  

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. uouioś, przy zmianie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego 

stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy 

której strona nabyła prawo może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 

organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie 

lub uchyleniu takiej decyzji i za tym przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej jest spełnienie następujących warunków: 

- zgoda strony (wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził, art. 87 uouioś 

wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu); 

- brak przeciwskazań w przepisach szczegółowych, w tym przypadku przepisem szczególnym jest 

ustawa 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, której art. 87 

dopuszcza zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

- za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony – w przedmiotowej sprawie 

zmiana decyzji uzasadniona jest słusznym interesem strony, gdyż zmiana decyzji jest niezbędna 

Wnioskodawcy do uzyskania niezbędnych pozwoleń. 

Tut. organ zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy ooś przed wydaniem decyzji przenalizował stanowiska 

organów współdziałających i przychylił się do stanowiska Państwowego Inspektora Sanitarnego w 

Toruniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, którzy nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana numerów działek i przebiegu ich granic, jeżeli nie ma to 

wpływu na zasięg oddziaływania na środowisko, ma charakter czysto techniczny, bez wpływu na 

rozstrzygnięcie sprawy co do środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 09.06.2021 r. również wskazał, że 

parametry inwestycji, przewidywane wielkości emisji i wszelkie inne cechy mogące mieć wpływ na 

stopień i zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozostały bez zmian, mimo to określił 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu. Tut. organ 

uznał, że procedura oceny oddziaływania na środowisko została przeprowadzona w pierwotnym 

postępowaniu administracyjnym, zakończonym decyzją Wójta Gminy Lubicz znak 

ROŚ.6220.16.2020.AR z dnia 22.02.2021 r., a wnioskowana zmiana (zmiana numerów działek) ma 

charakter wyłącznie techniczny, w związku z czym nie ma konieczności przeprowadzenia oceny 

odziaływania na środowisko, gdyż parametry inwestycji pozostają bez zmian. Opinie organów 

współdziałających są niewiążące dla organu prowadzącego postępowanie - wyrok WSA w Bydgoszczy 

z 5.04.2017r., II SA/Bd 994/1, jednakże tut. organ przychylił się do stanowiska prezentowanego przez 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu.  

Po przeanalizowaniu dokumentacji, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia, tut. organ 

stwierdził, że planowana zmiana dotyczy tylko oznaczenia ewidencyjnego nieruchomości, na której 

planowane jest przedsięwzięcie.  Pozostałe warunki dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji 

inwestycji, które zostały określone w ww. decyzji, pozostają bez zmian. W związku z powyższym po 

rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji. 
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Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy 

Lubicz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż 

decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.  

 Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny 

do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich 

stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w 

zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie 

przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia 

sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im 

zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ 

odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

 

 

Z up. Wójta 

                       - 

                      Danuta Suchorzyńska 
               Kierownik Referatu  

    Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Quadran P1 Sp. z o.o., ul. Wagonowa 2c, 53-609 Wrocław; 

2. Gmina Lubicz, w/m; 

3. Strony postępowania w/rozdzielnika; 

4. a/a AR. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;  

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń; 

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toru 

 

 



Strona 5 z 5 
 

Załącznik nr 1 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Planowane zadanie, polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. 31/6 obręb Jedwabno, gmina Lubicz, powiat 

toruński, w obrębie terenów o charakterze rolniczym, z rozproszoną zabudową zagrodową, o małej 

gęstości zaludnienia.  

Na farmę fotowoltaiczną składać się będą następujące elementy: 

- do 3333 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniej niż 300 W każdy, 

- ogniwa fotowoltaiczne, zainstalowane na konstrukcjach stalowych albo aluminiowych 

posadowionych bezpośrednio na gruncie lub na konstrukcji wsporczej, 

- transformatory olejowe lub suche - do 2 sztuk, 

- inwertery DC/AC oraz rozdzielnice, 

- kontenerowa prefabrykowana stacja elektroenergetyczna transformatorowo - 

rozdzielcza SN/nN, 

- układy pomiarowo - zabezpieczające, 

- sieci kablowe linii energetycznych niskiego napięcia SN i nN sieci teletechnicznych i 

telekomunikacyjnych łączących poszczególne elementy elektrowni, 

- instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, przeciwporażeniowe, 

- przyłącza w postaci kablowej linii energetycznej zasilającej, 

- drogi wewnętrzne, 

- ogrodzenie terenu o wysokości około 2,5 m (ażurowe, z przerwą około 5 cm pomiędzy 

dolną krawędzią a gruntem, bez zastosowania betonowych fundamentów), 

- oświetlenie terenu. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, ustalono, że realizacja i 

eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i 

krajobraz. 

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o 

płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i 

środowisko morskie, górskie lub leśne, w tym strefy ochronne ujęć wód, obszary, na których standardy 

jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także 

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej 

gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.). 

 

Z up. Wójta 

                       - 

                      Danuta Suchorzyńska 
               Kierownik Referatu  

    Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 


