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IS.IV.6220.3.8.2021

Bierzwnik, dnia 19 stycznia 2022 r.

wg rozdzielnika

POSTANOWIENIE
o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 149 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm) zwanej dalej k.p.a., w związku
z art. 63 ust. 5 i ust. 6 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 (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 2373 z późn. zm.) dalej jako u.u.i.ś.
Wójt Gminy Bierzwnik
postanawia
podjąć zawieszone postanowieniem znak IS.IV.6220.4.6.2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla

planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 18 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej
w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 229/12 obręb
Łasko”, w związku z przedłożeniem przez inwestora Pana Dariusza Popielarczyka
ul. Gwiaździsta 64/31/5, 53-413 Wrocław, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie
Złożenie organowi wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez
wnioskodawcę, spowodowało usunięcie przyczyny zawieszenia postępowania, dając podstawy
do jego podjęcia.
Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., gdy ustąpiły przyczyny
uzasadniające zawieszenie postepowania, organ administracji publicznej podejmuje
postepowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1.

Sz. P. Dariusz Popielarczyk
ul. Gwiaździsta 64/31/5, 53-413 Wrocław - inwestor
2. strony postepowania zgodnie z art. 49 kpa, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bierzwnik, strona internetowa bip
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Chrobrego 27, 73-200 Choszczno
3. Dyrektor Zlewni Wody Polskie w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

