
 

ROŚ.6220.26.2020.AR                                Lubicz, 2022.05.26 

 

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. 2021 poz. 753 ze zm.) oraz art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.), a także upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr 

ORG.0052.41.2018 z dnia 12.12.2018 r., 

 

Wójt Gminy Lubicz 

orzeka 

 

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 3 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW 

każda wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach o nr ewid. 119 i 54/14 w miejscowości 

Rogowo, gm. Lubicz”, dla Inwestora Votum Green Project S.A., ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław. 

 
UZASADNIENIE 

 
 Wnioskiem z dnia 03.06.2020 r. (nr. rej. 8877) Inwestor Green Energy Solutions Sp. z o.o.,  

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 3 sztuk 

instalacji fotowoltaicznych do  1 MW każda wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach o nr ewid. 

119 i 54/14 w miejscowości Rogowo, gm. Lubicz”. 

            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 74 ust. 1 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 2022 r. poz. 1029 t.j.) sprawdził kompletność 

złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.26.2020 z dnia 

23.06.2020 r. powiadomił o jego wszczęciu strony postępowania, a także zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4 ww. ustawy wystąpił pismem sygn. akt ROŚ.6220.26.2020 z dnia 23.06.2020 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. 

 W toku prowadzonego postępowania tut. organ otrzymał opinię Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu 

Zlewni w Toruniu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wydał dotychczas opinii z uwagi  

na brak przedłożenia przez Inwestora wyjaśnień do Karty informacyjnej przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

W dniu 15.09.2021 r. Inwestor spółka Green Energy Solutions Sp. z o.o. poinformowała  

o przeniesieniu, na podstawie umowy cesji, praw do przedmiotowego przedsięwzięcia na nowego 

Inwestora: Votum Green Project S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław. 

 Pismem z dnia 20.05.2022 r. (nr rej. 9922)  Inwestor Votum Green Project S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu wycofał swój wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
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przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach nr 119 i 54/14 w miejscowości Rogowo i wniósł o umorzenie 

postępowania na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

 Na podstawie art. 86 d ust. 1 pkt 2 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 2022 r. poz. 1029 t.j.) dalej ustawy ooś, organ 

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego 

podjęcie realizacji przedsięwzięcia umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu. Wójt Gminy Lubicz 

uznał, że zawieszenie przedmiotowego postępowania nie zagraża interesowi społecznemu. 

 Jednocześnie zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości 
albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio 
w całości albo w części.  W związku z wycofaniem przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach, przedmiotowe postępowanie staje się w całości 
bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 105 § 1 KPA, wymaga umorzenia w całości. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie. 

 
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 

                       - 

      Wojciech Rakowiecki 
               ZASTĘPCA WÓJTA 
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Otrzymują: 
1. Votum Green Project S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław; 
2. Pani Grażyna Marcinak, ul. Rogowska 2, 87-122 Grębocin; 
3. Pan Mieczysław Marciniak, ul. Rogowska 2, 87-122 Grębocin; 
4. Gmina Lubicz, w/m; 
5. Strony postępowania w drodze obwieszczenia; 
6. a.a. 

 

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 Toruń. 
 


