
  GMINA FAŁKÓW                                                                                         Fałków dn. 04.10.2017 r. 

 

OŚ.6220.1.15.2017 

         

D E C Y Z J A 

 Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o. ul. 

Marii Opielińskiej 16B/3, 25 - 426 Kielce z dnia 03.10.2017 r. w sprawie wycofania wniosku  

o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu 

Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie 

 

umarzam 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej  

w Fałkowie.  

 

Uzasadnienie 

 Wnioskiem z dn. 17.02.2017 r. Inwestor - Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o. zwrócił się 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu 

Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie.  

 W dniu 22.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania 

Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie oraz wystąpiono o uzgodnienie Raportu o oddziaływaniu 

na środowisko niniejszego przedsięwzięcia do organów opiniujących.  

Pismem z dn. 03.10.2017 r. (data wpływu 04.10.2017 r.) Inwestor wycofał wniosek w całości. 

W związku z powyższym, w myśl art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy 

postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej 

wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.  

Biorąc powyższe fakty pod uwagę postanawiam orzec jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Fałków, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty 

doręczenia niniejszej decyzji.   

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.  

 

                                                            /-/ Zdzisław Skiba – Zastępca Wójta Gminy 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Inwestor 

     2. Strony postępowania wg odrębnego wykazu. 

 3. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego + kserokopia wniosku inwestora 

 4. Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach + kserokopia wniosku inwestora 

 3. a/a 

     Do wiadomości: 

     1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich – ul. Sportowa 7, 26-200 Końskie 


