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Stara Kornica, dn. 15.06.2021 r. 

OŚ.6220.6.2017 

 

POSTANOWIENIE 
 

Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Wójt Gminy Stara Kornica postanawia: 

zawiesić postępowanie na wniosek inwestora PGB Energetyka 12 Sp. z o.o.  ul. Gotarda 9, 02-683 

Warszawa w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara 

Kornica” na działkach o nr ewid. 271, 270/2, 269/2, 268/2 w m. Wólka Nosowska. 

Uzasadnienie 

Decyzją znak: SKO.4000-1261/2000 z dnia 17 grudnia 2020 r. (data wpływu 23.12.2020 r.) 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach (dalej: SKO w Siedlcach) uchyliło w całości i 

przekazało do ponownego rozpatrzenia decyzję Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.6.2017 z 

dnia 4 sierpnia 2020 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego 

przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara 

Kornica” na działkach o nr ewid. 271, 270/2, 269/2, 268/2 w m. Wólka Nosowska. 

Zgodnie z decyzją SKO w Siedlcach Wójt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 22 marca 2021 r. 

wezwał Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko 

złożonym do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w  zakresie 

elementów wymienionych w art. 66 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). 

W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 31 maja 2021 r. (data wpływu 07.06.2021 r.) 

inwestor wystąpił do Wójta Gminy Stara Kornica o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 

1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej 

może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało 

wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 

Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie  służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce  za pośrednictwem Wójta Gminy w 

Starej  Kornicy w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.  
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Informuję, że zgodnie art. 98 § 2 k.p.a. jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia 

postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia 

postępowania uważa się za wycofane. 

 

Otrzymują: 
1. Inwestor - PGB Energetyka 12 Sp. z o.o. 

ul. Gotarda 9 

02-683 Warszawa 
2. Strony postępowania 

 

 

WÓJT GMINY STARA KORNICA 

mgr Kazimierz Hawryluk 

 
Sporządziła: 
Adriana Pietruczuk 


