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POSTANOWIENIE 

N a podstawie art. 98 § 1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) w zwi<l:.zku 
z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udzia1e spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjedn01ity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) 

postanawiam 

Zawiesi6 na wniosek Inwestora Pana Wit01da Ludwinskiego, ul. Mariacka nr 5, 06 - 500 
Mlawa reprezentowanego przez Pelnomocnika Pani<l:. Ann~ Mihulka, ul. Hoza 66/68 10k. 118, 
00 - 682 Warszawa post~powanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj<l:.cego na: Eksploatacji uj~cia wod 
podziemnych (studni nr lA) zlokalizowanego w obr~bie fermy drobiu, w granicach 
dzialki nr ewidencyjny 247, w miejscowosci Kuklin, gmina Wieczfnia Koscie1na 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 09 grudnia 2013 roku (data wplywu: 11.12.2013 r.) Pan Wit01d 
Ludwinski, ul. Mariacka nr 5, 06 - 500 Mlawa reprezentowany przez Pelnomocnika Pani<l:. 
Ann~ Mihulka, ul. Hoza 66/68 10k. 118, 00 - 682 Warszawa wystctPil do W 6jta Gminy 
Wieczfnia Koscie1na 0 zawieszenie post~powania w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach d1a przedsi~wzi~cia p01egaj<l:.cego na: Eksploatacji 
uj~cia wod podziemnych (studni nr lA) zlokalizowanego w obr~bie fermy drobiu, w 
granicach dzialki nr ewidencyjny 247, w miejscowosci Kuklin, gmina Wieczfnia 
Koscielna. 

Zgodnie z art. 98 § 1 kodeks post~powania administracyjnego organ administracji moze 
zawiesi6 post~powanie, jezeli wystctPi 0 to strona, na kt6rej z<l:.danie post~powanie zostalo 
wszcz~te, a nie sprzeciwiaj<l:. si~ temu inne strony oraz nie zagraza to interesowi spolecznemu. 

Wobec powyzszego, postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 101 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 

administracyjnego (tekst jedn01ity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) organ administracji poucza, 
iz zgodnie z art. 98 § 2 kpa jeze1i w okresie trzech 1at od daty zawieszenia post~powania 
zadna ze stron nie zwr6ci si~ 0 podj~cie post~powania, z<l:.danie wszcz~cia post~powania 
uwaza si~ za wycofane. 

Od niniejszego postanowienia sluzy stronom zaza1enie do Samorz<l:.dowego K01egium 
Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem W 6jta Gminy Wieczfnia Koscie1na 
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. 
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