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

Łańcut, dnia 6 września 2022 r.

RGN.6220.9.2022.AR

Decyzja
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego /Dz.U.2022.1029 ze zm. /
postanawiam umorzyć postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3 położonej
w Albigowej 254 b, 37-122 Albigowa.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 10 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 6 września br.) Inwestor:
BUDIM sp. z o.o. z siedzibą 37-124 Kraczkowa 1038A wystąpił do tut. Urzędu
o wycofanie wniosku z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali
żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3 położonej w Albigowej 254 b, 37-122
Albigowa. W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie stało się
bezprzedmiotowe.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie, z a 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 z e stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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Czynność urzędowa nie podlega
opłacie skarbowej, zgodnie
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.2021.1923 ze zm./.

z

art.

7

ust.

3

ustawy

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

BUDIM sp. z o.o. z siedzibą 37-124 Kraczkowa 1038A,

2. Strony postępowania,
obwieszczeń
Publicznej

w trybie art. 49 Kpa w związku

z art. 74 ust. 3 ustawy

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza

Urzędu Gminy Łańcut oraz w miejscu planowanego

ooś, w

2A, strona Biuletynu

przedsięwzięcia,

3. a/a
Do

wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie, ul. Mickiewicza 6

drodze
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