
 

 

1 

                 Suchy Dąb, 06.10.2014 r. 

GK.6220.1.13.2014  

OBWIESZCZENIE 

Postanowienie 

o zawieszeniu postępowania  

 

Na podstawie art. 98, art. 101 i art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora 

firmy WIND Sp. z o.o, ul. Jagodowa 14, 71-037 Szczecin o zawieszenie postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i 

eksploatacji Farmy Wiatrowej „Suchy Dąb – Wind wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w 

gminie Suchy Dąb, w województwie pomorskim”. 

postanawiam 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej 

„Suchy Dąb – Wind wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w gminie Suchy Dąb, 

w województwie pomorskim”. 

 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 17.09.2014 Inwestor – WIND Sp. z o. o, ul. Jagodowa 14, 71-037 Szczecin zwrócił 

się z prośbą o zawieszenie na podstawie art. 98 § 1 k.p.a. postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji 

farmy wiatrowej „Suchy Dąb – Wind” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w gminie Suchy 

Dąb, w województwie pomorskim do czasu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 98 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którym, organ administracji 

publicznej 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. 

W ocenie organu orzekającego wniosek zasługiwał na uwzględnienie. Zawiadomieniem w formie 

obwieszczenia z dnia 18.09.2014 Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomił strony postępowania o wniosku 

Inwestora. Po ogłoszeniu nie wpłynęły do Urzędu Gminy sprzeciwy dotyczące zawieszenia. Wobec 

powyższego orzeczono jak w sentencji. 
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POUCZENIE 

Zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a. „jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna 

ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie  wszczęcia postępowania uważa się za 

wycofane." 

Zgodnie z art. 103 k.p.a. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych 

w kodeksie. 

Na niniejsze  postanowienie zgodnie z art. 101 §3 k.p.a. służy stronie zażalenie do samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia  za pośrednictwem 

Wójta Gminy Suchy Dąb. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. WIND Sp. z o.o, ul. Jagodowa 14, 71-037 Szczecin - wnioskodawca 

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenia zamieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Suchy Dąb, Sołtys wsi Suchy Dąb – do wywieszenie na tablicy, Sołtys wsi 

Krzywe Koło – do wywieszenie na tablicy, Sołtys wsi Osice – do wywieszenie na 

tablicy 
3. a/a 

 

Do wiadomości: 

 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim 

 


