
Lubicz Dolny, 2022.09.12 

ROŚ.6220.30.2022.AR       

 

ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego  

 

 Zgodnie z art. 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r.- Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.09.2022 r. 

(nr rej. 16969), Pana Marcina Ławickiego prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ławicki Marcin z siedzibą w Brzeźnie, reprezentowanego przez 

pełnomocnika Pana Adama Karczewskiego zam. Toruń, zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

inwestycji pn.: „Zbieranie i odzysk odpadów złomu przez firmę PW Ławicki Marcin na działkach  

nr 84/9 i 84/21 ob. Brzeźno, gm. Lubicz”. 

 Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o wydanie opinii, określającej potrzebę 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu oraz konieczności 

przeprowadzenia oceny. 

 W związku z powyższym oraz w zw. z art. 73 § 1 KPA informuję, że: 

- strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski 

i zastrzeżenia, 

- akta sprawy znajdują się w UG Lubicz, ul. Toruńska 21, pok. 3, poniedziałek, środa, czwartek  

0715- 1500, wtorek 0715- 1700, piątek 0715-1415 (termin wizyty w Urzędzie należy uzgodnić pod nr  

tel. 56 621 21 29). 

Z up. Wójta 

                       - 

                      Danuta Suchorzyńska 
               Kierownik Referatu  

    Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

     
 

 

 

Otrzymują: 
1. Pan Ławicki Marcin Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Brzeźno 16a, 87-162 Lubicz 

reprezentowany przez Pana Adama Karczewskiego – PHU ABRA, ul. Włocławska 161, 87-100 

Toruń 

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń; 



3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6,  

85-085 Bydgoszcz; 

4. Gmina Lubicz, w miejscu; 

5. Strony postępowania w drodze obwieszczenia; 

6. a.a. AR 
 
 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 74, ust. 3d, 3e ustawy uośioś (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w przypadku gdy po doręczeniu stronie 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem 
zawiadomienia w trybie określonym w art. 49  Kodeksu postepowania administracyjnego, nastąpi: 

1) Zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie, 

2) Przeniesienie własności lub prawa użytkowana wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie wskutek innego zdarzenia prawnego 

- nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - nabywca i zbywca są obowiązani,  
do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. 

Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższym, prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika 
wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego. 


