Brody, 22 lutego 2018 r.
IT.6220.6.2018

Decyzja
o umorzeniu postępowania
Na podstawie art. 105 § 1 i 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) na wniosek Farmy Wiatrowej
Lubsko ul. Kupiecka 49/3 65-058 Zielona Góra z 18 lutego 2018 r.

umarzam w całości
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Jeziory Dolne (P2) na
dz. Nr 39, 40, 41, 42, 43, 193/5, 193/6, 193/7 Obręb 0009 Jeziory Dolne jedn. ew.
081103_Brody, wszczęte w dniu 13 listopada 2018 r. na wniosek Farmy Wiatrowej Lubsko
ul. Kupiecka 49/3 65-058 Zielona Góra.

Uzasadnienie
W dniu 22 lutego 2019 r. Farma Wiatrowa Lubsko ul. Kupiecka 49/3 65-058 Zielona
Góra złożyła wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni fotowoltaicznej Jeziory Dolne (P2) na dz. Nr 39, 40, 41, 42, 43, 193/5, 193/6,
193/7 Obręb 0009 Jeziory Dolne jedn. ew. 081103_Brody, wszczętego w dniu 13 listopada
2018 r. Zgodnie z art. 105 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe
w części albo całości, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu
postępowania odpowiednio w całości albo w części. Stosownie do art. 5 § 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.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od daty otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

