
       

               Łysomice, dnia 12 stycznia 2023 r. 

RGN.I.6220.5.3.2022/2023 

 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Łysomice 

 

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z  2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. art. 64 ust 1  i 2, 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 o oddziaływaniu                  

na środowisko /Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie 

znak: RGN.I.6220.5.3.2022/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na „Eksploatacji oraz przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża KAMIONKI 

DUŻE AW, położonego na dz. nr 174, 175, 166/2, 167 obręb ewidencyjny 0002 Kamionki 

Duże, gmina Łysomice, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie” stosownie do wszczętego 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek 

STONE Sp. z o. o., ul. Dwernickiego 12, 87 – 100 Toruń z dnia 17.11.2022 r.  

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39 oraz 40 lit. a Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zaliczone jest do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Postanowieniem znak: RGN.I.6220.5.3.2022/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. nałożono 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 

przedsięwzięcia, oraz zobligowano Inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania                     

na środowisko planowanej inwestycji. 

 

W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego 

postanowienia oraz aktami sprawy przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Łysomice, przy ul. Warszawskiej 8,                     

87 – 148 Łysomice w godzinach pracy Urzędu,  
 

Na powyższe postanowienie służy zażalenie. 

 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty jego publicznego 

ogłoszenia. 

 

 
 

Wójt Gminy Łysomice 
mgr inż. Piotr Kowal 

 


