
Będzino, dnia 31 marca 2014 r. 

PP.6220.4.2013 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 

r. poz. 267) zawiadamiam wszystkie osoby, którym przysługuje status strony w sprawie, iż na podstawie art. 97 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

267), w związku z przesłaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, zażalenia 

stowarzyszenia „Nasz Dom Biesiekierz” Parnówko 3, 76-039 Biesiekierz na postanowienie Wójta Gminy Będzino 

z dnia 04.02.2014 r. znak sprawy P.6220.4.2013, odmawiające dopuszczenia do udziału w postępowaniu 

organizacji ekologicznej - Stowarzyszeniu „NASZ DOM BIESIEKIERZ” Parnówko 3, 76-039 Biesiekierz 

 

POSTANAWIAM 

 

zawieść postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod 

nazwą: 

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino”. 

do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. 

UZASADNIENIE 

 

Wnioskiem z dnia 20.01.2014 r. Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ” Parnówko 3, 76-039 

Biesiekierz, wystąpiło do Wójta Gminy Będzino o dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu 

administracyjnym znak PP.6220.4.2013 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym 

Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino” oraz o przyznanie Stowarzyszeniu statusu podmiotu 

działającego na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu. 

 Postanowieniem z dnia 04.02.2014 r. Wójt Gminy Będzino odmówił dopuszczenia do udziału w 

postępowaniu organizacji ekologicznej - Stowarzyszeniu „NASZ DOM BIESIEKIERZ” Parnówko 3, 76-039 

Biesiekierz. 

Dnia 05.03.2014 r. do Wójta Gminy Będzino wpłynęło zażalenie stowarzyszenia na postanowienie 

odmawiające dopuszczenia do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Pismem z dnia 11.03.2014 r. Wójt Gminy Będzino przesłał przedmiotowe zażalenie wraz z aktami sprawy 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) przedmiotowe postępowanie zostaje zawieszone do 

czasu rozstrzygnięcia zażalenia. 

POUCZENIE 

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Będzino, w terminie 7 dni od daty doręczenia. 

 


