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Obwieszczenie 

Wójta Gminy Lubicz 

 

             Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33 oraz art. 79 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.) 

zawiadamia, że w dniu 13.01.2022 r. na wniosek (nr rej. 866) złożony przez Inwestora  

Górnictwo i Geologia Tomasz Kwaśniewski, ul. A. Słonimskiego 4/32, 80-280 Gdańsk, zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pn.:  

„Eksploatacja złoża piaskowo-żwirowego MŁYNIEC TK i MŁYNIEC TK 1 na działce o nr ewid. 1273/13 

ob. Młyniec Pierwszy, gm. Lubicz”. 

 Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, organem właściwym 

do dokonania uzgodnień warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

 Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, 

możliwości wnoszenia uwag i wniosków zgodnie z art. 34 ww. ustawy z 3 października 2008 r. 

w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 

28.11.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz. 

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 - 14:00 w dniach pracy urzędu (po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu pod nr tel. 56 621 21 29). 

 Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, 

w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Młyniec Pierwszy.  

 

Z up. Wójta 

                       - 

                      Danuta Suchorzyńska 
               Kierownik Referatu  
    Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 


