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43-385 JASI EN ICA 159

GKOS 6220.10.2016

Jasienica 28.03.2019r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 98 § 1, art. 101, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
post?powania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2069 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
15.01.2019r. (data wptywu do tut. Urz?du 22.01.2019r.) Pana Piotra Barskiego, 43-300 Bielsko-Biata,
ul. Spokojna 10 w sprawie zawieszenia post^powania administracyjnego dotyczqcego wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsi^wzi^cia pn: ,,Budowa hali magazynowoprodukcyjno-logistycznej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz infrastrukturq towarzyszqcq na
terenie gminy Jasienica w Mi^dzyrzeczu Gornym na dziatkach o nr. ewid. 590/4, 590/1, 589/2, 587/3,
587/6, 587/5 i 590/3".

postanawiam
zawiesic post^powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsi$wzi?cia pn: ,,Budowa hali
magazynowo-produkcyjno-logistycznej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz
infrastrukturq towarzyszqcq na terenie gminy Jasienica w Mi^dzyrzeczu Gornym na
dziafkach o nr. ewid. 590/4, 590/1, 589/2, 587/3, 587/6, 587/5 i 590/3".
Uzasadnienie

W dniu 22.01.2019r. do Urz$du Gminy Jasienica wpfynqt wniosek Pana Piotra
Barskiego w sprawie zawieszenia post^powania dotyczqcego wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia pn: ,,Budowa hali magazynowoprodukcyjno-logistycznej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz infrastrukturq
towarzyszqcq na terenie gminy Jasienica w Mi?dzyrzeczu Gornym na dziatkach o nr. ewid.
590/4, 590/1, 589/2, 587/3, 587/6, 587/5 i 590/3".
Wniosek strony o zawieszenie post^powania nic zawierat przyczyny oraz
uzasadnienia jego zawieszenia.

Zgodnie z art. art. 50 i art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks
Post^powania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1360 ze zm.) oraz art. 33 i 34 ustawy
z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udost?pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko CJt. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Wojt Gminy Jasienica Obwieszczeniem
z dnia 25.01.2019r. znak GKOS 6220.10.2016 poinformowat strony ze:
1. Urzqd Gminy Jasienica prowadzi post?powanie administracyjne w sprawie okreslenia
srodowiskowych uwarunkowan dla realizacji przedsi?wzi$cia pn: ,,Budowa hali
magazynowo - produkcyjno - logistycznej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz
infrastrukturq towarzyszqcq na terenie Gminy Jasienica w Mi^dzyrzeczu Gornym na dz.
o nr ewid. 590/4, 590/1, 589/2, 587/3, 587/6, 587/5 i 590/3" w zwiqzku z Decyzjq
Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Bielsku Biatej z dnia 24.12.2018r. znak
sprawy SKO V 428/5236/246/18 uchylajqcq decyzj? Wojta Gminy Jasienica
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi?wzi?cia.
2. W dniu 22.01.2019r. do tut Urz?du wptynqt wniosek Pana Piotra Barski o zawieszenie
post?powania administracyjnego w sprawie okreslenia srodowiskowych uwarunkowan dla
realizacji w/w przedsi^wzi^cia prowadzonego na podstawie wniosku z dnial 9.04.2016r.
z informacjq skierowanq do stron o mozliwosci ztozenia sprzeciwu w sprawie w terminie
21 dni od daty publicznego ogtoszenia.

W dniu 19.02.2019r. Stowarzyszenie ,,Nasze Sprawy", 43-392 Mi?dzyrzecze Gome
483 ztozyto w tut Urz?du sprzeciw do zawieszenia post?powania w przedmiotowej
sprawie podajqc argumenty:
Oddalenie wniosku Pana Piotra Barskiego o zawieszenie post^powania ze wzgl^du na

jego bezprzedmiotowosc z powodu niezgodnosci dziatek o nr 590/4, 589/2, 587/6, 587/5
i 590/3,

Wystqpienie do Starosty Bielskiego o wyeliminowanie z obrotu prawnego Decyzji nr
1106/17 z dnia 29.06.2017r. zatwierdzajqcej projekt budowy i udzielajqcej pozwolenia na
budow? hali w Mi^dzyrzeczu Gornym.

Z otrzymanego pisma Starosty Bielskiego z dnia 18.03.2019r. znak.
ON.512.4.2019.LJ. wynika, ze Stowarzyszenie ,,Nasze Sprawy" nie dopetnito obowiqzku
zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 25 wrzesnia 2015r. o zmianie ustawy - Prawo
o stowarzyszeniach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2015r, poz. 1923), ktory stanowit,
ze w terminie 24 miesi?cy od dna wejscia w zycie niniejszej ustawy, stowarzyszenie zwykte
dziafajqce na podstawie przepisow dotychczasowych byfo zobowiqzane do dokonania wpisu
do Ewidencji stowarzyszen zwyktych (art. 40 ust 5 ustawy zmienionej w art. 1). Brak wpisu
skutkowat rozwiqzaniem stowarzyszenia z mocy prawa. Stowarzyszenie ,,Nasze Sprawy" nie
ztozyto wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszen zwyktych, zatem z dniem 21.05.2018r.
zostato rozwiqzane z mocy prawa, tym samym nie widniato w Ewidencji Stowarzyszen
Zwyktych prowadzonej przez Starost? Bielskiego na dzieh ztozenia wniosku o wyrazenie
sprzeciwu do zawieszenia przedmiotowego post^powania.
W zwiqzku z powyzszym sprzeciw uznano za niezasadny.
Majqc na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

Zgodnie z art. 98 § 2 jezeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia post?powania, zadna ze
stron nie zwroci si? o podj^cie post?powania, zqdanie wszcz^cia post?powania uwaza si? za
wycofane.

Na niniejsze postanowienie sfuzy str.onje^.^zazalenie do Samorzqdowego Kolegium

Odwotawczego w Bielsku-Biatej za posrednictvvQrt'} W9J@'*'Qminy Jasienica w terminie 7 dni od daty
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Otrzymujq:
1. P. Piotr Barski,
2. Stowarzyszenie ,,Nasze Sprawy"
43-392 Mi?dzyrzecze Gome 483

/^> strony postepowania zgodnie z art. 49 Kodeks post?powania administracyjnego.
~4. GKOS a/a (t.N)

