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DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

umarza postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe

w  sprawie wniosku  dotyczącego  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
dla  przedsięwzięcia  pn.:  Zbieranie  i  przetwarzanie  odpadów  na  terenie  działki  o  numerze
ewidencyjnym 230/69 obręb Bogucin, gmina Swarzędz.

UZASADNIENIE

Dnia 14 grudnia 2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynął wniosek  firmy -
WAAB Wytwórnia Betonu Sp. z o. o., reprezentowanej przez Panią Dagmarę Antkowiak ThinkBio,
w  sprawie wydania  decyzji o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia
pn.: Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 230/69 obręb
Bogucin, gmina Swarzędz.

W toku postępowania, dnia  13 czerwca 2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
wpłynęło pismo pełnomocnika – Pani Dagmary Antkowiak, z prośbą o wycofanie ww. wniosku.

Art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) stanowi: gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się
bezprzedmiotowe  w  całości  albo  w  części,  organ  administracji  publicznej  wydaje  decyzję
o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Wobec powyższego postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego  w  Poznaniu  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Swarzędz,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik WAAB Wytwórnia Betonu Sp. z o.o.:

ThinkBio Dagmara Antkowiak
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Bogucin
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Janikowo
- BIP
- w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Poznań

3. aa.

Sprawę prowadzi: Paulina Adamska, tel. 61 65 12 403
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