
GPI.6220.1.2015                                                                                 Kodrąb, dn. 17.12.2019 r. 

 

 

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 2018 r. poz. 2081 ze zm.) 

 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy  Kodrąb podaje do publicznej 

wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu GPI.6220.1.2015 z dnia 16.12.2019 r.  

informujące o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji 

umarzającej postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termolizy 

odpadów na działkach  o numerze ewidencyjnym 490 oraz 491 w miejscowości Dmenin, 

obręb Dmenin, gmina Kodrąb powiat radomszczański, które stało się bezprzedmiotowe.  

 Zgodnie z art. 63 ust. 5a 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 2018 r., poz. 2081 ze zm.) 

ustawodawca wprowadził warunek ograniczający czas na dostarczenie organowi raportu  

(3 lata od zawieszenia postępowania) a nie dotrzymanie tego terminu, uważa się za wycofanie 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 02.12.2019 r. 

upłynął termin do złożenia raportu, tym samym należy uznać, że wnioskodawca wycofał 

wniosek, czyniąc całe postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań za 

bezprzedmiotowe. 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego 

zawiadomienia  można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 25 w godzinach pracy 

Urzędu  w terminie 14 dni od dnia  ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

Otrzymują :                                                   

                                

1. Sołtys Sołectwa Dmenin 

2. Sołtys Sołectwa  Dziepółć  

3. Urząd Gminy Radomsko 

4. BIP Gminy Kodrąb 

5. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb 

6. a/a 

 


