aurmisK iifliaś
tei Gminy
Koniecpol, dn. 22.12.2021 r.
ROS.6220.8.2021.P

POSTANOWIENIE
dniu
Po
rozpoznaniu
wniosku
złoż
onego przez wnioskodawcęw
20.12.2021 r. o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ś
rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu
terenów przyległ ych do zalewu w celu stworzenia bazy wypoczynkowo-turystycznej
przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu", na podstawie art. 98 § l, art. 101 oraz art. 123
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r., póz. 735 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
zawiesza post ępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie decyzji o ś
rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
wzi
cia
na
„Zagospodarowaniu terenów przyległ ych do zalewu w celu
przedsię ę polegającego
stworzenia bazy wypoczynkowo-turystycznej przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu
do czasu przedłoż
enia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia

UZASADNIENIE

W dniu 22.06.2021 r. Gmina Koniecpol złoż
ył a wniosek o wydanie decyzji
o ś
rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego
na „Zagospodarowaniu terenów przyległ ych do zalewu w celu stworzenia bazy
wypoczynkowo-turystycznej przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu". Zgodnie z art. 64 ust. l
rodowisku i jego
ustawy z dnia 3 paź
dziernika 2008 r. o udostępnianiu in&nnacji o ś
rodowiska oraz o ocenach oddział ywania
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ś
na ś
rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz.247 ze zm.), Biirmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
wyst ąpił do organów współdziałających o opinie co do obowiązku przeprowadzenia oceny
oddział ywania na ś
rodowisko dla planowanego przedsięwzięcia, w wyniku którego został
wezwany do uzupełnienia przedłoż
onej karty informacyjnej przedsięwzięcia Regionakiy
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr WOOS.4220.403.2021.JZ.3 z dnia
nień.
enia wyjaś
19 sierpnia 2021 r. Wobec powyż
szego organ wezwał wnioskodawcędo złoż
Ze względu na obszerny zakres do uzupełnienia, w tym konieczność
sporz ądzenia
inwentaryzacji przyrodniczej wnioskodawca wniósł o zawieszenie postępowania do czasu
opracowania uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Organ uznał za zasadne
zawieszenie prowadzonego postępowania do czasu uzupełnienia przez wnioskodawcękarty
informacyjnej przedsięwzi ęcia zgodnie z w/w wezwaniem. Nie stwierdza się, aby zawieszenie
ało interesowi
postępowania na wniosek wnioskodawcy w jakikolwiek sposób zagraż
e zawiesićpost ępowanie,
społecznemu. Zgodnie żart. 98 § l k.p.a. organ administracji moż
został
o
wszcz
o
ż
eli
wyst
to
danie
na
żą
której
strona,
ęte, a nie sprzeciwiają
ąpi
je
postępowanie
siętemu inne strony oraz nie zagraż
a to interesowi społecznemu. Burmistrz Miasta i Gminy

Koniecpol uznając, ż
e w niniejszej sprawie spełnione został y przesłanki zawieszenia
postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o wydanie decyzji
rodowiskowych uwarunkowaniach -orzek ł jak w sentencji.
oś
POUCZENIE
Jeż
adna ze stron nie zwróci się
eli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania ż
a sięza wycofane
o podjęcie postępowania, żą
danie wszczęcia postępowania (wniosek) uważ
e nast ąpi ćwyłącznie na wniosek strony, a nie
(art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania moż
z urzędu.
Umorzenie postępowania moż
niej, niżprzed upł ywem 3 lat, o ile
e nastąpi ćwcześ
wnioskodawca wycofa swoje podanie.
alenie
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zaż
do Samorządowego Kolegium Odwoł awczego w Częstochowie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania niniejszego postanowienia, za po ś
rednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Koniecpol.
e zrzec sięprawa do wniesienia
W trakcie biegu terminu do wniesienia zaż
alenia Strona moż
wiadczenia
zaż
alenia. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol oś
o zrzeczeniu sięprawa do wniesienia zaż
alenia przez ostatnią ze stron postępowania,
postanowieme staje sięostateczne i prawomocne.
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Otrzymują:

l. Urząd Miastai GminyKoniecpol
2. Stronypostępowania-tablicaogłoszeń
3.a/a

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego wywieszono na tablicy
ogłoszeń UMiG Koniecpol, ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol oraz zamieszczono
w BIP UMiG Koniecpol w dniu 22 gmdnia 2021 r.

Sporz.:M.Młyńska-Klimas

