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ROŚ.6220.57.2017

OBWIESZCZENIE

Lubicz, dnia 09.08.2017 r.

Wójt Gminy Lubicz, działając na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t. j.)
oraz art . 10 § l, art. 41, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t. j.), zwanej dalej ustawąKpa,

zawiadamia

się, że w dniu 02.08.2017 r. (nr rej. 9895) wpłynął wniosek złożony przez Inwestora: Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,
Pełnomocnik: Pan Piotr Gwardecki, JPL Project Sp. z 0.0., Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa,

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

polegającego na:

Rozbudowie skrzyżowaniaDK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin - poprawa bezpieczeństwa

ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na
nieruchomościachoznaczonych działkamiw obrębie 0054 Toruń numer ewidencyjny - 24/15, 3,
w obrębie 0004 Grębocin numer ewidencyjny - 205, 206/5, 20613, 206/2, 206/6, 207/3, 207/2,
208/2, 208/1, 209/2, 209/3, 83613, 210/2, 210/12, 211/2, 110/1, 639/2, 639/3, 639/13, 639/1, 638,
632/2, 630, 63112, 631/3, 631/1, 622, 568/9, 566/2, 56817, 566/3, 568/6, 566/4, 568/13, 567, 234/2,
213, 216/3, 220/23, 220/10, 216/1, 216/6, 220/13; 220/22, 220/21, 220/32, 220/34, 219, 413/2, 416,
413/1, 412/2, 411/12, 411/11, 411/6, 41013, 452/5, 452/4, 432/8, 421/3, 42117, 42118, 419/8, 419/14,
419/15, 419/16, 419/5, 419/13, 418, 43118, 43114, 563/2, 563/1, 431/1, 43115, 464/2, 564/1, 572/1,
572/3,571/1,565/9,56517,565/5,43117,417/2,417/1, 452/1, 452/2, 452/3.

Jednocześnie zawiadamia się, że organ prowadzący postępowanie wystąpi do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy, o wydanie opinii, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięciana środowisko i ewentualnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu

inwestycji na środowisko ijego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20 to wówczas stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t. j.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.).

Informuję jednocześnie, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z niezbędną

dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania uwag i
wniosków w terminie do dnia 24.08.2017 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. 31, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:00 - 15:00, wtorek
w godz. 7:00 - 16:00, piątek w godz. 7:00 - 14:00 w dniach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty, a także na stronie internetowej - www.bip.lubicz.p1 - w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Lubicz.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.



Ponadto , informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania administracyjnego
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny .




