Żelazków, dn. 22.06.2020 r.
IWŚ.6220.6.9.2020
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 81 oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku
z 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 oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania
że pismem z dnia 19.05.2020 r. Pan Franciszek Siegień prowadzący działalność pod nazwą
WPPH „ELENA” Import – Export Franciszek Siegień z siedzibą Kokanin 86,
62-817 Żelazków wycofał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: Punkt przetwarzania odpadów – opon samochodowych
w procesie pirolizy na działce nr 217/8 obręb Kokanin, gm. Żelazków
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji obowiązany jest przed
rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy
obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że
wspominany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawieniem stron z racji czynnego
udziału w każdym stadium postępowania.
Wobec powyższego informuję o przysługującym stronom prawie do wniesienia ewentualnego
sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego zawiadomienia. Ewentualny sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej
w sekretariacie Urzędu Gminy Żelazków.
Brak sprzeciwu w sprawie umorzenia postępowania traktowany będzie jako milcząca
akceptacja i stanowić będzie podstawę prawną do wydania decyzji umarzającej postępowanie.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem
o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w
przedsięwzięcia oraz aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy
Żelazków w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego postępowania
i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. W myśl art. 105 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie,
jeżeli wystąpi o to strona na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają
się temu inne strony oraz gdy nie jest sprzeczne z interesem społecznym.
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja
administracyjna
z up. Wójta Gminy
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia
Justyna Kaczmarek
Otrzymują:
1.
WPPH „ELENA” Import-Export Franciszek Siegień
2.
Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3.
a/a

