
Łubowo, dnia 23.04.2018r. 
Nr  6220.06.2019 
 
 

DECYZJA 
 
              Na podstawie art. 63 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2019r. poz 630 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71)  oraz na podstawie art. 105 w związku z 

art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz.60 ze zm.), 

 

umarzam w całości postępowanie  

 

administracyjne wszczęte na wniosek Bovelli Bedding Sp. z o.o. z dnia 15.03.2019r. w przedmiocie  

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 

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

 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

W dniu 15.03.2019r. (dat. wpływu 20.03.2019) na wniosek Bovelli Bedding Sp. z o.o, zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali produkcyjno-magazynowej, na 

terenie działki nr ew.174/21 obręb Fałkowo, Gmina Łubowo. 

W dniu 27.03.2019r. na podstawie art. 64 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2019r. poz. 630) Wójt Gminy Łubowo 

zawiadomił o wszczęciu postepowania oraz wystąpił o zajęcie stanowiska do organów opiniujących.  

W dniu 05.04.2019r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia nr ON.NS.720.15.2019 z dnia 

04.04.2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w której organ nie stwierdził 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od 

określania raportu o odziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.  

Inwestor w dniu 04.04.2019r (data wpływu) wystąpił z pismem o wycofanie wniosku w 

sprawie przedmiotowego postepowania.  

Z uwagi na wycofanie wniosku przez Inwestora, prowadzone postępowanie stało się 

bezprzedmiotowe. Zgodnie z art.105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2019., 



poz. 60 ze zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w 

całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu 

postępowania odpowiednio w całości albo w części. 

Biorąc powyższe pod uwagę odpowiednim rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie jest 

umorzenie w całości postępowania. W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji. 

 
 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Poznaniu, za pośrednictwem  Wójta Gminy Łubowo, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Pełnomocnik: 

Paweł Cichocki 

Ul. Działowa 12/ 34 

61 – 747 Poznań 

2. a/a 

 

Do wiadomości: 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie 

Ul. Św. Wawrzyńca 18 

62 – 200 Gniezno 

4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Ul. Dąbrowskiego 79 

60- 529 Poznań 

5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni 

Ul. Szewska 1 

61 – 760 Poznań 

6. Tablica ogłoszeń UG Łubowo- na okres 14 dni 

7. Tablica ogłoszeń wsi Fałkowo- na okres 14 dni 

8. Strona www.lubowo.pl 
 

 

http://www.lubowo.pl/

