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KO.6220.11.2013.6.ES
D E CYZJA
Na podstawie art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.z 2013 r., poz. 267), 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 ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz.U. z 2008 r., Nr 199 poz.1227) po wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku
Inwestora Modry Las S.A., ul. Mickiewicza 20, 73-200 Choszczno, działającego przez
pełnomocnika Panią Barbarę Paszkowską Autorska Pracownia Architektury URBIKON Sp. z o. o.,
ul. Kadłubka 39, 71-524 Szczecin,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb
zasilenia działek na polu golfowym "Modry Las" gmina Choszczno oraz zagospodarowanie
terenu "Park Grodzisko"

orzekam
umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach określajacej realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
wodociągowej dla potrzeb zasilenia działek na polu golfowym "Modry Las" gmina Choszczno
oraz zagospodarowanie terenu "Park Grodzisko".
U ZASAD N I E N I E
W dniu 20 września 2013 r. na wniosek inwestora „Modry Las S.A.,ul. Mickiewicza 20, 73-200
Choszczno, działającego przez pełnomocnika Panią Barbarę Paszkowską Autorska Pracownia
Architektury URBICON Sp. z o. o., ul. Kadłubka 39, 71-524 Szczecin, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie sieci wodociągowej dla potrzeb zasilenia działek na polu golfowym „Modry
Las” gmina Choszczno
oraz
Zagospodarowanie terenu „Park Grodzisko”.
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 57 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), inwestycja o parametrach określonych we wniosku została
zaliczona do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
którego może zachodzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz
z opracowaniem raportu.
W toku prowadzonego postępowania tut. organ na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 i 2 uzyskał
stanowisko
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w
Szczecinie,

znak: WOOŚ-TŚ.4240.326.2013.KK z dnia 23 października 2013 r. o konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie opinią z dnia 12 listopada 2013 r.,
znak: PS.N.NZ.407.24.2013 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
W dniu 27 listopada 2013 r. do organu prowadzącego postępowanie o wydanie decyzji
środowiskowej wpłynął wniosek Inwestora „Modry Las S.A., ul. Mickiewicza 20,
73-200 Choszczno o wycofanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej
inwestycji.
Zgodnie z art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U z 2013 r., poz.267) jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się
bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Wniosek o umorzenie postępowania złożony przez Wnioskodawcę czyni postępowanie
administracyjne bezprzedmiotowym.
Uwzględniając fakt, że postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony, a pismo o wycofanie
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wniosła również strona, która
żądała wszczęcia postępowania, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Za umorzeniem przedmiotowego postępowania przemawia również to, że podjęcie takiej decyzji
nie narusza interesu społecznego .
Zgodnie 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. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn, zm.) oraz art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
zawiadomienie stron o umorzeniu postępowania następuje poprzez niniejsze obwieszczenie.
Przedmiotowe obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Choszcznie i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w sołectwie Smoleń i sołectwie Raduń, a także przesłane do Urzędu Gminy Krzęcin.
Pouczenie
O niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Choszczna w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Burmistrz Choszczna
/-/ Robert Adamczyk
Otrzymują:
1.

Barbara Paszkowska Autorska Pracownia Architektury URBICON Sp. z o. o.,

ul. Kadłubka 39, 71-524 Szczecin.
2.

„Modry Las” S.A.,ul. Mickiewicza 20, 73-200 Choszczno.

3.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie

4.

Strony postępowania administracyjnego poprzez podanie do publicznej wiadomości

5.

Urząd Gminy Krzęcin 73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7

