
Jastrowie, 20.11.2019 

GPROŚ.6220.1.2019 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania 
Administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami/ w sprawie wniosku z dnia 9 
kwietnia 2019 r. Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 Poznań 
działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, 
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 – 763 Poznań w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Koncepcja rozbudowy drogi 
krajowej nr 22 na odcinku granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie od km 178+852 
do km 193+450 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”  

 
u m a r z a m 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku granica 
województwa wielkopolskiego – Jastrowie od km 178+852 do km 193+450 wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” zlokalizowanego na działkach o nr ew. 2512/1, 
2513, 2517, 2518, 2523, 2524, 2528, 2529, 2530, 2531/2, 2531/3, 2531/4, 2531/5, 2531/6, 
2532, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 
2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 
2565, 2566, 2567, 2568, 2584,2597, 2598, 8208, 8209, 8210/1, 8210/2, 8211/2, 8211/3, 8212, 
8213/21, 8214/3, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236/3, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 
8243, 8244, 8245 obręb Jastrowie, 247/6, 294/3, 294/4, 307/2, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 397, 
8290/2, 8291/2, 8292/1, 8292/2, 8293, 8294/3, 8294/18, 8294/21, 8295, 8296, 8297, 8298/1, 
8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8307/2, 8307/3, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 
8313, 8314, 8315, 8316, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336 obręb Budy, 459, 
460, 8215/3, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225 obręb Samborsko, 
672, 8226/1, 8226/5, 8226/6, 8226/7 obręb Brzeźnica, gmina Jastrowie. 

Uzasadnienie 

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 
Poznań zwrócił się z wnioskiem sygnatura LFP/TP.KP/740/26/19  z dnia 4.04.2019 r. do 
Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku granica 
województwa wielkopolskiego – Jastrowie od km 178+852 do km 193+450 wraz z uzyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Do wniosku dołączono kartę informacyjną 
przedsięwzięcia, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 
polegających na wycince drzew i krzewów, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypisy z rejestru gruntów obejmujące 
przewidywany teren inwestycji oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren inwestycji oraz obszar, na który 



będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wersję elektroniczną materiałów, pełnomocnictwo oraz 
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

W dniu 28 października 2019 r. pełnomocnik inwestora zwrócił się do tut. urzędu 
pismem sygnatura LFP/TP.KP/740/49/19 z dnia 23.10.2019 r. o wycofanie wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia złożonego w dniu 
9.04.2019 r. Pismo nie posiadało uzasadnienia.  

Zgodnie z art. 105 § 2 K.p.a. Burmistrz może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to 
strona, na żądanie której zostało ono wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy 
nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. W niniejszym przypadku Lafrentz Polska Sp. z 
o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 Poznań wystąpił z pismem informującym o odstąpieniu 
od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wycofanie wniosku przez 
Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego prowadzenia postępowania i wymaga jego 
umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. Wobec powyższego uznano, że spełnione 
zostały wszystkie wymogi prawne i niniejszą decyzją orzeczono umorzenie postępowania z 
uwagi na jego bezprzedmiotowość. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 
 
 

 
 
 

P o u c z e n i e 
 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strona może 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 
Otrzymuje: 

1. Wnioskodawca 
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie 
3. BIP Gminy i Miasta Jastrowie www.jastrowie.pl 


