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ROŚ.6220.21.2022.AR                      Lubicz Dolny, 2022.09.26 

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 105  § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r  poz. 735  ze zm.), 

w związku z art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 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 20202 r. poz. 1029 ze zm.) dalej ustawa uouioś oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1839 tj.) w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

24.06.2022 r. złożonego przez Zarząd Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu  

na Drwęcy w Młyńcu w ciągu drogi powiatowej nr 2009C”. 

 

Wójt Gminy Lubicz 

 

umarza w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa mostu na Drwęcy w Młyńcu w ciągu drogi powiatowej nr 2009C”. 

 

                                               UZASADNIENIE 

 

 W dniu 30.06.2022. r., Inwestor Zarząd Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, 

reprezentowany przez pełnomocnika Pana Lesława Milewskiego, ul. Warmińska 13/3, 59-220 Legnica, 

wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem (nr rej. 13258) o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu na Drwęcy w Młyńcu w ciągu 

drogi powiatowej nr 2009C”. 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 ze zm.) dalej ustawa 

uouioś, sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem 

ROŚ.6220.21.2022.AR, z dnia 08.07.2022 r. powiadomił o jego wszczęciu. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1,2 i 

4 ustawy uouioś, wystąpił pismami ROŚ.6220.21.2022.AR z dnia 08.07.2022 r. do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i 

Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 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.  

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią 

znak: GD.ZZŚ.5.435.371.2022.AOT z dnia 21.07.2022 r. (nr rej. 14650), wskazał, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 21.07.2022 r. znak N.NZ.40.2.8.8.2022 (nr rej. 14817) 

również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia 

na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem 

WOO.4220.706.2022.OD.2 z dnia 11.08.2022 r. (nr rej. 15612) wezwał Inwestora do uzupełnienia karty 

informacyjnej przedsięwzięcia. Przedmiotowe uzupełnienie zostało przedłożone pismem z dnia 

01.09.2022 r. (nr rej. 16801, data wpływu 05.09.2022 r.)  
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 Pismem znak: WOO.4220.706.2022.OD z dnia 13.09.2022 r. (nr rej. 17298) Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził stanowisko, iż dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie 

kwalifikuje się do katalogu przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1839 tj.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

 Zgodnie z art. 10 KPA organ prowadzący  postępowanie pismem z dnia 14.09.2022 r. zawiadomił 

strony o możliwości zapoznania się zebranym materiałem dowodowym i dokumentacją sprawy oraz 

możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed 

wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie do dnia 23.09.2022 r. nie zgłoszono wniosków, uwag i 

zastrzeżeń.  

 Planowana inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowych i naprawczych na obiekcie 

mostowym na Drwęcy w Młyńcu w ciągu drogi powiatowej nr 2009C.  

 Obiekt spełnia oczekiwania Inwestora w zakresie nośności oraz wystarczająca jest  jakość i trwałość 

głównych elementów konstrukcyjnych, jakim są podpory. Poszczególne elementy obiektu mostowego 

uległy zużyciu w wyniku naturalnej utraty trwałości i „żywotności”, co wymusza wykonanie prac 

naprawczych i remontowych. Nie będą wykonywane jakiekolwiek prace w korycie rzeki; brzegi rzeki są 

stabilne i nie ma oznak erozji brzegów w rejonie mostu.  

 Zgodnie z uzupełnieniem Karty informacyjnej przedsięwzięcia, założone do realizacji prace są 

wyłącznie pracami remontowymi dla przedmiotowego obiektu. Planowane zamierzenie nie stanowi 

przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2351 ze zm.) ani budowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 ww. ustawy, wymagającej uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, a dotyczyć będzie jedynie remontu mostu w rozumieniu art. 3 pkt 8 

tejże ustawy i tym samym nie wymaga uzyskania ww. decyzji. Planowana inwestycja nie stanowi 

przebudowy obiektu budowlanego, ponieważ nie dokonuje się zmian elementów charakterystycznych. 

 Zgodnie z art. 59 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 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej zwanej uouioś, przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć, mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Katalog tych inwestycji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1839). 

 Organ przeanalizował możliwość zakwalifikowania zamierzenia, w ramach ww. rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko, tj.: § 3 ust. 1 pkt 6: „drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub 

obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami 

objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody”. 

Po analizie wniosku oraz uzyskanych opinii stwierdzono, że opisana skala prac planowanych  

do realizacji w obrębie istniejącego  mostu nie kwalifikuje się do katalogu przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne w aktualnym stanie 

prawnym nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie mieści się w 

zapisach wymienionych w § 2 oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku  

(Dz. U. z 2019 poz. 1839 tj.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
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 Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 105 §1 Kpa stanowiącym, że gdy postępowanie 

z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o 

umorzeniu postępowania. 

 W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  

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. Zarząd Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń – reprezentowany przez pełnomocnika Lesław 
Milewski, ul. Warmińska 13/3, 59-220 Legnica 

2. Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń; 
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 115, 87-100 Toruń; 
4. Nova Motor Sp. z o.o., ul. Fordońska 305, 85-766 Bydgoszcz; 
5. Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym, ul. Polna 18, 87-162 Lubicz Górny; 
6. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia; 
7. 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 


