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POSTANOWIENIE .
Na podstawie art. 97 5 1, pkt. 4 , art. 1015 1, w związku z art. 144 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
ze zm.), w związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.),

postanawiam,
zawiesić prowadzone postępowanie adminiśtracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„ Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW” na części działki ozn. nr 112/2 położonej
w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck, do czasu rozpatrzenia sprawy
prawomocnie przez Wojewódzki Sąd Administracyjnyw Warszawie.

Uzasadnienie
Wojewoda Mazowiecki, pismem WNP—I.40.2.53.2017.AK z dnia 03 września 2018 roku,

poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, iż w dniu 31 sierpnia 2018 roku
zaskarżył uchwałę Nr XIX/202/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013 r
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru części działki nr 112/2 w Kondrajcu Szlacheckim, gm. Glinojeck do Sądu
Administracyjnego, w trybie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ).

Aktualnie, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„ Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW” na części działki ozn. nr 112/2 położonej
w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck. Inwestorem przedsięwzięcia jest EKO
—FARMENERGlA 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Plac Powstańców Warszawy 2 A 00-030
Warszawa.

Zgodnie z art. 97 Q 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), organ administracji publicznej zawiesza
postępowanie, gdy rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia
wstępnego przez inny organ lub sąd.

Przesłankami zawieszenia 2 art. 97 51 pkt. 4 KPA są:
1) wyłonienie się zagadnienia wstępnego w toku postępowania,
2) rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego należy do innego organu administracyjnego

lub sądu,
3) zagadnienie wstępnewymaga uprzedniego rozstrzygnięcia, to znaczy przed

rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji,



ai isrnieje zaleznos'c' miedzy uprzednim mmrzvgriięciem a rozpatrzeniem sprawy.
wydaniem decyzji

Zgodnie z przepisem ari. sa ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o udostępnianiu
informacji i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie śmdawlska oraz ocenach
oddzialywania na srodoWisko (Dz. u 2017 paz. 1405 ze zml wlasciwy organ wydaje decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach po siwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal
uchwalony.

Wszczęcne postepowania przez WSA w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały o
planie miejscowym, ktorej skutkiem moze byc' usuniecie z ekranu prawnego planu taj jak by
od początku nie istnial stanowi typowe zagadnienie wstępne w świetle przepisu an 97 91
pkt 4 KPA

Biorac powyzsze pod uwage, Organ prowadzacy poslępowanlew sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego prledsięwzlęcla, w
zwiazku z wniesiona skarga przez Wojewodę Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego, która dotyczy zaskarżenia uchwary Nr XIX/ZUZ/1013 Rady Miejskiej w
Glinojecku z dnia 31 stycznia 1013 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru czesci dzialki nr mm w Kondrajcu
Szlacheckim, gm Glinojeck, na ktorym ma byc realizowane wyzej opisane przedsięwzięcie,
postanowil wydac postanowienie o zawreszeniu postepowania do czasu rozstrzygniecia
prawomocnie sprawy przez Wojewodzki Sąd Administracyjnyw Warsuwle.

Niniejsze postanowienie zostalo podane do publicznej wiadomości poprzez.
al wywieszenie na tahlicy ogloszen Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck;
bl przekazanie sottysowi ni. Kondrajec Szlachecki - wcelu podania do publicznej
wiadomosci mieszkancom w sposób zwyczajowo przyjety;
:) zamieszczenie na stronie BIP prowadzonej przez UMiG Glinojeck;

Na niniejsze postanoWienie, przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorządowego Kolegium adwolawczego w ciechanowie, za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 7 dni, od dnia doreczenia niniejszego postanowienia.
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