
 

Toruń, 2011-12-29 

 

Komunikat Prezydenta Miasta Torunia w związku z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 14.12.2011r. 

 

14 grudnia 2011 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję 

stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2007 

roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowy 

przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez Wisłę w Toruniu, etap I – budowa 

mostu drogowego wraz z dojazdami łączącymi ulicę Łódzką w ciągu drogi krajowej nr 1 z 

ulicą Szosa Lubicka w ciągu drogi krajowej nr 15 i nr 80”. Powyższa decyzja nie jest decyzją 

ostateczną, bowiem przysługuje od niej środek odwoławczy. 

28 grudnia 2011 roku Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, zgodnie z obowiązującą 

procedurą, skierował do organu prowadzącego wniosek o ponowne rozpatrzenie wyżej 

opisanej sprawy administracyjnej. Treść wniosku została przygotowana przy udziale 

interdyscyplinarnego zespołu ekspertów. W jego skład weszli m.in. specjaliści z zakresu 

prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej.   W 

przygotowanie wniosku włączyli się również pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w 

Toruniu i Urzędu Miasta Torunia  oraz autorzy raportu oddziaływania na środowisko, którego 

treść została zakwestionowana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.    

Wnioskodawca odniósł się wnikliwie do każdego z ustaleń dokonanych przez 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Argumentacja użyta we wniosku Miejskiego 

Zarządu Dróg w Toruniu o ponowne rozpatrzenie sprawy została poparta licznymi 

orzeczeniami sądów administracyjnych i stanowiskiem doktryny, a także dokumentami 

potwierdzającymi stanowisko wnioskodawcy. Ważnym elementem wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy  jest rozbudowana wypowiedź w zakresie prawidłowości raportu 

oddziaływania na środowisko, której treść powstała we współpracy ze specjalistami 

opracowującymi raporty oddziaływania na środowisko (uznanymi ekspertami z zakresu 

ochrony środowiska).  

Z chwilą wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska zobowiązany będzie dokonać  ponownej oceny zasadności swojej 

decyzji. Wnioskodawca, czyli Miejski Zarząd Dróg, działający w imieniu inwestora – Gminy 

Miasta Toruń – liczy na ponowne wnikliwe zbadanie sprawy przez ten organ  i zmianę 

dotychczasowej decyzji w wyniku uwzględnienia  złożonego wniosku.  
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