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OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE 
o wpłynięciu wniosku strony o umorzenie postępowania 

  
Na  podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.,  dalej:  k.p.a.) w związku z 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1029) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Budowa grzebowiska dla koni, 
zlokalizowanego na gruntach miejscowości Mańkowice, Gmina Łambinowice”, na działce 440/4 
zawiadamiam, w dniu 10.06.2022 r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia Miłośników Koni „Końskie Serce”  
z siedzibą w Mańkowicach, dotyczący umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji. 

Przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, stronom przysługuje prawo zapoznania 
się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z art. 105 § 2 kpa 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. Niniejsze zawiadomienie ma na celu 
wykonanie przez tutejszy organ tej regulacji.  

Ze względu na fakt, że w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 
ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie 
zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach: Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Łambinowicach – www.bip.lambinowice.pl oraz wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łambinowicach i w sołectwie Mańkowice.  

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 
udostępnienia zawiadomienia w Biuletynach Informacji Publicznej. W związku z powyższym strony mogą 
zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym odnośnie planowanego przedsięwzięcia  
w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice przy ul. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice (w godz. od 7.30 
do 15.30, pok. nr 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia i wnieść ewentualne uwagi. 
          
 
         Z up. Wójta Gminy  
         /-/ Jerzy Rosiński 
         Sekretarz Gminy 
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń/BIP  08.07.2022 r. 
 
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………..……………………………… 
 
 
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 
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