Polanów dnia, 18.08.2016 r.
GNR.IV.6220.10.2016

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 )

umarzam
w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na : „Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych
urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt
domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu”.

Uzasadnienie
W dniu 18 lipca 2016 roku na wniosek Spółki z o.o. MACED zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
„Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do
przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED
Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu”.
Inwestor w dniu 27 lipca 2016 r. (data wpływu) wystąpił pismem o
wycofanie wniosku w sprawie przedmiotowego postępowania.
Z uwagi na wycofanie wniosku przez Inwestora, prowadzone postępowanie
stało się bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 105 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) „Gdy postępowanie z
jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej
wydaje decyzję o umorzeniu postępowania”.
Z tych też względów orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej
decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa.
AM/AM

Otrzymują:
1.
2.

Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy.
a/a

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydz. Spraw Terenowych w
Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-612
Koszalin

Prowadzący sprawę: Adriana Michno – pomoc administracyjna ds. ochrony środowiska i rolnictwa Polanów ul.
Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel.094 3480783
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