Świdnica, dnia 25.10.2013 r.
SPP.6733.8.2013(2)

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 98 § 1, art. 101 § 1 i § 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
23 października 2013 r. Biura Projektowego „EKO-PROJEKT BIS” Janina Wójcik, ul. Mieszka I
33/13, 58 – 100 Świdnica, działającego w imieniu Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100
Świdnica
postanawiam
zawiesić na żądanie strony postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie, gmina Świdnica
UZASADNIENIE
W dniu 14 października 2013 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie,
złożony przez Gminę Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica. W postępowaniu
administracyjnym zawiadomiono o wszczęciu postępowania pismem SPP.6733.8.2013(1) z dnia
16.10.2013 r.
Dnia 23 października 2013 r. strona, na wniosek której prowadzone jest postępowanie za
pośrednictwem pełnomocnika wniosła o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 Kpa, t.j.
„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”. Przepis nie wymaga wyrażenia zgody przez pozostałe strony postępowania,
nie określa również formy prawnej wyrażenia sprzeciwu wobec żądania zawieszenia postępowania.
Wobec braku określenia formy prawnej wniesienia sprzeciwu, można uznać, że złożenie
w wyznaczonym terminie zażalenia na niniejsze postanowienie będzie wyrazem sprzeciwu wobec
żądania zawieszenia.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że o zawieszenie wystąpiła strona, na żądanie której
wszczęto postępowanie, a zawieszenie postępowania w ocenie tut. organu nie zagraża interesowi
społecznemu, postanowiono jak na wstępie.
POUCZENIE
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, zgodnie z art. 98 §
2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 22 za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica,
w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

/-/ Wójt
Teresa Mazurek

Otrzymują:
1. Gmina Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica – przez pełnomocnika,
2. Sołtys wsi Komorów,
3. Tablica ogłoszeń UG,
4. BIP
5. a/a

