
                                                                                                      

Nr GIZ.6220.18.2011.AM                                           Poczesna, dnia 17.10.2012r. 

 

DECYZJA 

 
 Na podstawie art. 104 i 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  

po rozpatrzeniu podania Pana Bogdana Knop z dnia 19. 09. 2012 r. o wycofanie wniosku w sprawie  

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na „budowie jazu i małej elektrowni wodnej na rzece Warcie w rejonie km 751+900 w 

miejscowości Korwinów, gm. Poczesna w ramach odtworzenia układu hydrotechnicznego”. 

 

umarzam 

 

  postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie jazu i małej elektrowni wodnej na rzece 

Warcie w rejonie km 751+900 w miejscowości Korwinów, gm. Poczesna w ramach odtworzenia 

układu hydrotechnicznego”. 

 

 
Uzasadnienie 

 
 Pismem z dnia  19. 09. 2012 r. Pan Bogdan Knop działając z upoważnienia Pana Jarosława 

Pietruszki zwrócił się do Urzędu Gminy w Poczesnej o wycofanie wniosku w sprawie  wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

„budowie jazu i małej elektrowni wodnej na rzece Warcie w rejonie km 751+900 w miejscowości 

Korwinów, gm. Poczesna w ramach odtworzenia układu hydrotechnicznego”. 

Zgodnie z art. 105 § 2  Kpa „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli 

wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu 

inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym”. 

       

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 
 Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Częstochowie, A. Niepodległości 22/20 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Bogdan Knop ul. Partyzantów 1/3, 42 – 200 Częstochowa 

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy  z dnia 3 października  2008r. o  

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r.) 

3. BIP 

4. Tablica ogłoszeń U.G. Poczesna, miejsce planowanej inwestycji 

 


