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OBWIESZCZENIE 
Wójta  Gminy Kodrąb 

 
 

Na podstawie art. 74 ust. 3 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 2017 r., poz. 1405 ze zm. ) i art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości 

informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6220.1.2018 z dnia 15.02.2018 r. 

informujące strony postępowania, że pismem z dnia 14 lutego 2018 r.– Inwestor wycofał 

wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizacje przedsięwzięcia pt: wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ,,KOPALINY 

KLIZIŃSKIE’’ w kat. C1. w rejonie m. Kopaliny Klizińskie gm. Kodrąb, powiat 

radomszczański woj. łódzkie. W związku z powyższym tut. organ zakończył postępowanie 

dowodowe w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. 

 Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwość dalszego 

postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. W myśl art. 105 

§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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. 

Wobec powyższego informuje się o przysługującym stronom prawie do wniesienia 

ewentualnego sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania w siedzibie Urzędu Gminy 

Kodrąb, pokój 25 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia podania 

obwieszczenia do publicznej wiadomości.    

 Informuję, że zgromadzono dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej 

w powyższej sprawie. Z aktami sprawy oraz zebranym materiałem dowodowym można 

zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 25 w godz. 7.30 – 15.30,  

z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia 

podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :                                                                                  

1. Pan Sławomir Pająk  

Sołtys Sołectwa Klizin  

2. BIP Gminy Kodrąb 

3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb 

4. a/a 


