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Zbójno dn. 05.10.2017 r.  

WOŚ.6220.1.2017 

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1257),  

postanawiam 

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa magazynu zbożowego 

silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą 

techniczną’’ na nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, 

gmina Zbójno, prowadzone na wniosek Pana Kazimierza Adamskiego, zawieszone 

postanowieniem nr WOŚ.6220.1.2017 z dnia 24.04.2017 r. 

                                                   

 

                                                             Uzasadnienie 

Inwestor,  Pan Kazimierz Adamski wnioskiem z dnia 13 marca 2017 r. (znak: 

1653/17) zwrócił się do Wójta Gminy Zbójno z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowa 

magazynu zbożowego silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną 

infrastrukturą techniczną’’ na nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb 

Sitno, gmina Zbójno, które stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. a oraz § 3 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71.).                            

W dniu 20.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne. 

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do 

zasięgnięcia pinii w sprawie potrzeby oddziaływania na środowisko właściwych organów, tj.: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  W związku z powyższym Wójt Gminy Zbójno wystąpił do ww. Organów                   

z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia  oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w postanowieniu znak: 

WOO.4240.184.2017.JO1 z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 11.04.2017 r.) wyraził 

opinię, iż planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu w opinii znak: 

PSSE-GD-N.NZ-42-6-2/17/653 , nr opinii 13/N.NZ/17/14 z dnia 29 marca 2017 r. (data 



2 
 

wpływu: 30.03.2017 r.) stwierdził że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz      

z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych                             

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej 

ustawy, Wójt Gminy Zbójno wydał w dniu 24.04.2017 postanowienie znak: 

WOŚ.6220.1.2017, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 

przedsięwzięcia na środowisko  i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na 

środowisko. 

W dniu 04.10.2017 r. Inwestor przedłożył w tutejszym organie raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia pn.  ,,Rozbudowa magazynu zbożowego 

silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną’’ na 

nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno. 

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks Postępowania Administracyjnego, 

gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji 

publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. W celu kontynuowania 

postępowania należało wydać niniejsze postanowienie. 

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa                            

i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbójno pok. Nr 32, tel. 54 280 1921. 

 

 

POUCZENIE 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.  

                                                                                                                   Z up. Wójta 

 

mgr inż. Elżbieta Górzyńska 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu. 

3. Strony postępowania. 


