WÓJT GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut
ul. Mickiewicza 2 a
RGN.6220.18.2021.MN

Łańcut, dnia 29.12.2021 r.

DECYZJA

Na

podstawie art. 104, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku
z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenie oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),
umarzam
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
zgody

na realizację

przedsięwzięcia

pod

nazwą „Rozbudowa

uwarunkowań

sieci kanalizacji

sanitarnej w m. Kraczkowa Działy Wschodnie".
Uzasadnienie
W dniu 4.10.2021 r. do Wójta Gminy Łańcut wpłynął wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kraczkowa Działy Wschodnie".
Pismem z dnia 12.10.2021 r., Wójt Gminy Łańcut, wszczął postępowanie w w w .
sprawie.
W toku postępowania administracyjnego, w dniu 27.12.2021 r., do Urzędu
Gminy Łańcut wpłynęło pismo Wójta Gminy Łańcut, w którym wycofuje wniosek
o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Kraczkowa Działy Wschodnie".
W związku z tym wniosek w całości stał się bezprzedmiotowy.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu

administracji

publicznej,

który

wydał

decyzję.

Z dniem

doręczenia

organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Pan Tomasz Staszewski, Rogóżno 279, 37-112 Kosina - pełnomocnik,
2. Strony postępowania według wykazu znajdującego się w aktach sprawy, w drodze
obwieszczenia, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut,
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut, w miejscowości Kraczkowa oraz
w miejscu realizacji przedsięwzięcia,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego
38, 35-001 Rzeszów,
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie, ul. Mickiewicza 6, 37-100
Łańcut,
5. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno,
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OBWIESZCZENIE

Na

podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania

na środowisko (t.j. Dz.U.

z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
informuję o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Łańcut nr RGN.6220.18.2021.MN
z dnia

29.12.2021

r.

w

sprawie

umorzenia

postępowania

o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Kraczkowa Działy Wschodnie".
Ponadto informuję, że w dniu 29.12.2021 r. została podana do publicznej
wiadomości, na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut,
treść ww. decyzji. Wszelkie uwagi, wnioski oraz pytania należy kierować bezpośrednio
pod nr telefonu: (17) 225 65 46 oraz składać pisemnie, z a pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: ug@gminalancut.pl oraz poprzez platformę e P U A P .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń
w miejscowości

Kraczkowa

planowanego przedsięwzięcia.

oraz

w

sposób

zwyczajowo

przyjęty

w

miejscu

