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Czernikowo 15.06.2009 r. 
UG-7624-3-4/2009 

POST ANOWIE NIE 
w sprawie zawieszenia postępowania  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)  

P o s t a n a w i a m  

zawiesić postępowanie wszczęte na podstawie Wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego przez firmę Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery 
Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling, ul. Nowa 11, 87-162 Lubicz, z dnia 
15.04.2009 roku, dla przedsięwzięcia, polegającego na: 
eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Witowąż II”, zlokalizowanego na terenie 
gminy Czernikowo, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/2, w miejscowości 
Witowąż, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

U za s a d n ie n i e  

Obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy prawa przywołanego w podstawie 
prawnej postanowienia przepisu i jest konsekwencją złożenia przez wnioskodawcę wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego 
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 

W dniu 15.04.2009 r. do Wójta Gminy Czernikowo wpłynął wniosek firmy Sklep-Zakład 
Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling, ul. Nowa 11, 87-162 Lubicz, 
z dnia 15.04.2009 roku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża 
„Witowąż II”, na działce nr 241/2, obręb ewidencyjny Witowąż,  gmina Czernikowo.  

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane 
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 20.04.2009 r. Wójt Gminy Czernikowo pismem znak sprawy: UG-7624-3-
1/2009 wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Toruniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby 
- co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. 
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Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane: 

 postanowienie Starosty Toruńskiego znak: OS.III.7633-39-1/09 z dnia 04.06.2009 r. 
(data wpływu 05.06.2009 r.), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy 
przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, wraz z wykonaniem raportu, który 
powinien obejmować zakres określony w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak 
sprawy N.NZ-402-Cz-92-2009 z dnia 06.05.2009 r. (data wpływu 11.05.2009 r.), że dla 
powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, 
a zakres raportu powinien obejmować: 
 ochronę środowiska przed hałasem, 
 ochronę powietrza atmosferycznego, 
 ochronę wód podziemnych i gruntu, 
 wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. 

W toku postępowania Wójt Gminy Czernikowo w dniu 15.06.2009 r. wydał postanowienie 
znak: UG-7624-3-3/2009 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze 
złoża „Witowąż II”, na działce nr 241/2, obręb ewidencyjny Witowąż,  gmina Czernikowo. 
oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
Zgodnie z treścią art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), organ wydaje 
postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na  środowisko.  

Pouczenie 

Na podstawie art. 101 § 3 i art. 141 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Czernikowo, 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling  
ul. Nowa 11, 87-162 Lubicz  

2. a/a 
 
Do wiadomości: 

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,  ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń 


