Wójt Gminy Łańcut

Łańcut, dn. 8 września 2022 r.

RGN.6220.10.2022.AR

OBWIESZCZENIE
zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji umarzającej
postępowanie administracyjne

z dnia 6 września 2022 r.

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego /Dz.U.2021.735 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 /Dz.U.2022.1029 ze zm. dalej jako ustawa ooś/, w związku z wnioskiem
Inwestora tj. BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w 37-124 Kraczkowej 1038A,
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.: 2011 położonej
w
Kraczkowej 1038A, 37-124
Kraczkowa,
zawiadamia
się
strony
postępowania
o
tym,
że:
1) w dniu 6 września 2022 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie
administracyjne dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia;
2) z treścią decyzji oraz pozostałą, zgromadzoną w toku postępowania sprawy
dokumentacją, strony mogą zapoznać się w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa
i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy
Urzędu. Celem zapoznania się z dokumentacją sprawy prosimy o kontakt telefoniczny
(017 2256546) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.rochecka(g)gminalancut.pl;
3) treść decyzji zostanie również udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu
Gminy
Łańcut
w
dniu
12
września
2022
r.;
4) ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, organ prowadzący postępowanie
zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze obwieszczenie
zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut,
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut (ul. Mickiewicza 2A)
oraz
w
miejscu
planowanego
przedsięwzięcia
tj.
Kraczkowa 1038A;
5) zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od
dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Obwieszczenie zawiadamiające
strony postępowania o wydanej decyzji środowiskowej zostanie
udostępnione
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
w
dniu
12
września
2022
r.;
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6) od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, ul. Miedziana 4,
35-102 Rzeszów, za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji;
7) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenie organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

'

1 .Wnioskodawcy: BUDIM sp. z o.o. z siedzibą 37-124 Kraczkowa 1038A;
2.Stronom postępowania według odrębnego wykazu, zgodnie z art. 49 Kpa
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś w formie obwieszczenia - za pośrednictwem
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut oraz w miejscu planowanego
przedsięwzięcia tj. Kraczkowa 1038A;
3.a/a
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