
        Skulsk, dnia 05.11.2012 r.

WRINŚ.6220.3.11.2012

         Pan
         Stawicki Tomasz
         ul.ZMW 2, 62-610 Sompolno

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego ( DZ.U. NR 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm), po rozpoznaniu wniosku 
Tomasza  Stawickiego  z  dnia  14.09.2012  roku  o  zmianę  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie  ziemnego 
stawu  rybnego  z  przeznaczeniem  na  łowisko  wodno-rekreacyjne,  na  terenie  działki 
oznaczonej nr. ewid. 95/2, w obrębie geodezyjnym Przyłubie

orzekam:    

umorzyć postępowanie.                                            

UZASADNIENIE

W dniu 14.09.2012 r. do Wójta Gminy Skulsk wpłynął wniosek Tomasza Stawickiego 
o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na  budowie  ziemnego stawu rybnego z przeznaczeniem na łowisko wodno-
rekreacyjne, na terenie działki oznaczonej nr. ewid. 95/2, w obrębie geodezyjnym Przyłubie. 
Wnioskodawca występował o wpisanie w jego miejsce - matki Danuty Stawickiej. 

Wójt  Gminy  Skulsk   w  dniu  17.09.2012  r.  wystąpił  do  Regionalnego  Dyrektora 
Ochrony Środowiska oraz do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  z prośbą o 
odniesienie  się  do  wniosku  inwestora,  a  w  szczególności  czy  organy  te  podtrzymują 
stanowisk prawne zajęte co do osoby Tomasza Stawickiego. 
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 02.10.2012 r.
(  data  wpływu do tut.  Urzędu 05.10.2012 r.  )  podtrzymał  swoje  stanowisko wyrażone  w 
piśmie  z  dnia  23.03.2012  r.  sygn.  ON.NS-72/2/1-28/12  w  sprawie  wydania  opinii  w 
przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
             W piśmie z dnia 03.10.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
podniósł,  iż  w  przypadku  zmiany  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  należy 
przeprowadzić podobne jak poprzednio czynności.

Z  uwagi  na  to  Wójt  Gminy  Skulsk  pismem  z  dnia  11.10.2012  r.  zwrócił  się  do 
wnioskodawcy o zajęcie stanowiska co do tego czy podtrzymuje wniosek, wyznaczając mu 7 
dniowy termin, pod rygorem umorzenia postępowania. W określonym terminie nie wpłynęło 
żadne pismo od Tomasza Stawickiego,  w związku z powyższym  orzeczono jak w sentencji.

Niezależnie  od  opisanych  podstaw  rozstrzygnięcia  należy  zwrócić  uwagę,  że  w 
przedmiotowej sprawie nie było możliwe „przeniesienie” uprawnień nabytych przez Tomasza 
Stawickiego na  Danutę  Stawicką  w oparciu  o przepisy ustawowe.  Art.  72  ustawy z dnia 
3 października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 



199  poz.  1227  ze  zm.)  dopuszcza  możliwość  przeniesienia  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  na  inny  podmiot   jedynie  odnośnie  koncesji  na  poszukiwanie  lub 
rozpoznawanie  złóż  kopalin  oraz  wydobywania  kopalin,  a  w  niniejszym  postępowaniu 
wniosek dotyczył budowy ziemnego stawu rybnego.

P o u c z e n i e

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Koninie  za  pośrednictwem Wójta  Gminy Skulsk  w terminie 
14 dni od daty jej doręczenia.

 Z up. Wójta
     mgr Jarosław Goiński
         Sekretarz Gminy

 Otrzymują za potwierdzeniem odbioru :
1. Stawicki Tomasz  zam. Ul. ZWM 2, 62-610 Sompolno
2. Kozłowski Tomasz  zam. Łuszczewo 94, 62-560 Skulsk
3. Perkowski Andrzej  zam. Ul. Ilczyszyna, 62-560 Skulsk
4. Perkowska Małgorzata  zam. Ul. Ilczyszyna, 62-560 Skulsk
5. MS – AGROTECH Spółka z o.o, Plac Kościuszki 19, 62-540 Kleczew
6. Miedziński Eugeniusz  zam. Przyłubie 15, 62-560 Skulsk
7. Piasecki Krzysztof  zam. Przyłubie 14, 62-560 Skulsk
8. Mieczysław Górecki  zam. Przyłubie 37, 62-560 Skulsk
9. Danuta Stawicka  zam. . Ul. ZWM 2, 62-610 Sompolno

     10.  tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku,  
     11.   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skulsku
     12.  Sołtys Sołectwa Lisewo
     13.  a/a


