
WÓJT 
GMINY SMYKÓW 

woj. świętokrzyskie 
26-212 SMYKÓW 
	

Smyków, dnia 01.07.2015 r. 
OŚ.R6220.06.KS.2014 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 267, ze zm.), po rozpoznaniu wniosku FOL — PACK Mariusz Kołodziejczyk, ul . Leśna 
91, 26 —200 Końskie o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Posadowienie wolnostojących kolektorów 
słonecznych o mocy 0,99 MWP wytwarzających energię elektryczną w procesie konwersji 
fotowoltaicznej wraz z przyłączem elektromagnetycznym" położonego w miejscowości 
Miedzierza, gmina Smyków, Wójt Gminy Smyków 

postanawia 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Posadowienie wolnostojących kolektorów 
słonecznych o mocy 0,99 MWP wytwarzających energię elektryczną w procesie konwersji 
fotowoltaicznej wraz z przyłączeni elektromagnetycznym" położonego w miejscowości 
Miedzierza, gm. Smyków 

Uzasadnienie 

W dniu 16.09.2014 r. do Urzędu Gminy Smyków wpłynął wniosek FOL — PACK Mariusz 
Kołodziejczyk, ul. Leśna 91, 26 — 200 Końskie o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:. „Posadowienie wolnostojących kolektorów 
słonecznych o mocy 0,99 MWP wytwarzających energię elektryczną w procesie konwersji 
fotowoltaicznej wraz z przyłączem elektromagnetycznym". Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 
03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. 
zm.) 

Wójt Gminy Smyków przed wydaniem postanowienia w sprawie potrzeby hub braku/ 
przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest zobowiązany 
uzyskać opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Kielcach trzykrotnie wnosił o uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

W odpowiedzi na powyższe pisma w dniu 01.06.2015 r. FOL — PACK Mariusz Kołodziejczyk, 
ul. Leśna 91, 26 — 200 Końskie zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie postępowania. 

Wójt Gminy Smyków działając zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
zawiadomił strony o możliwości złożenia sprzeciwu na zawieszenie w/w postępowania. 

Strony w wyznaczonym terminie nie wniosły sprzeciwu wobec zawieszenia postępowania. 
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to 

strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony 
oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 

Wójt Gminy Smyków uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie 
przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego orzekł jak w sentencji. 

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie 
postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98 § 2 
k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu. 



Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca 
wycofa swoje podanie o wydanie pozwolenia na budowę. 
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Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Smyków w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 

Otrzymują: 

1. FOL — PACK Mariusz Kołodziejczyk, ul. Leśna 91, 26 — 200 Końskie 
2. Gmina Smyków, Smyków 91, 26 — 212 Smyków 
3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka, Ruda 

Maleniecka 116, 26 — 242 Ruda Maleniecka 
4. Monika Pach, Pokoradz 22, 26 — 212 Smyków 
5. Emil Jacek Pach Gliniany Las 10, 26 — 080 Mniów, 
6. Stanisław Edward Grochowski, Miedzierza 128, 26 — 212 Smyków 
7. Krzysztof Józef Myszkowski Pokoradz 3, 26 — 212 Smyków, 
8. Zofia Myszkowska, Pokoradz 3, 26 — 212 Smyków, 
9. Andrzej Marian Maciejslci, Miedzierza 129, 26 — 212 Smyków, 
10. Stanisława Maciejska, Miedzierza 129, 26 — 212 Smyków 
11. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Szymanowslciego 6,25-361 Kielce. 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich, ul. Sportowa 7, 26 — 212 Smyków 
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