
         Łubowo, dnia 05.04.2019r. 

6220.06.2017 

     OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 81 oraz 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu 

postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 60), 

 

Zawiadamiam, 

że pismem z dnia 29 marca 2019r. (dat. wpływu 04.04.2019) Pan Paweł Cichocki pełnomocnik 

firmy: Bovelli Bedding Sp. z o.o., ul. Poziomkowa 27, 62 – 260 Gniezno wycofał wniosek o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie hali 

produkcyjno- magazynowej , na terenie działki nr ew. 174/ 21 obręb Fałkowo, Gmina Łubowo” 

W związku z powyższym tut. organ zakończył postępowanie  dowodowe w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1, art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed 

rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji , umożliwić stronom wypowiedzenie się 

co do zebranych  dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek 

należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest 

jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji czynnego udziału w każdym stadium 

postepowania. 

Wobec powyższego  Wójt Gminy Łubowo informuje o przysługującym stronom prawnie do 

wniesienia ewentualnego sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postepowania w siedzibie Urzędu 

Gminy Łubowo, Łubowo 1, 62 -260 Łubowo w sekretariacie , w godzinach pracy urzędu w terminie 7 

dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Ewentualny sprzeciw może być wniesiony w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. 

adresem lub w formie elektronicznej na adres : rolnictwo@lubowo.pl . Jednocześnie zawiadamia się 

strony postepowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wycofanie wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz aktami zgromadzonymi w 

przedmiotowej sprawie. 

Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego postępowania i 

wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. W myśl art. 105 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego oraz administracji publicznej może umorzyć postępowania , 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. 

 

        Wójt Gminy Łubowo 

         


