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DECYZJA
Na podstawie art. 105 $ 1 ustawy z dnta

administracyjnego (ednolity tekst Dz. U. z
zmianami),

Krosno, 2012,02.23

NR 6612012

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
2000 r. nr 98 poz.I071 z późniejszym|

lumarzam postępowanie

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na:

rozbudowę cmentarza komunalnego wraz z budową kolumbarium, pawilonów
handlowycho sanitariatu o góInodostępnego z pomies zczeniem gospodarc zy m i parkingu
z drogądojazdową,
- budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej
z drenażem, sieci kablowej energetycznej nn oraz ogrodzenia cmentarza od strony dróg
publicznych,
- budowę obiektów małej architekturyo ciągów pieszo-jezdnych, chodników i linii
kablowej oświetlenia na placu wokół pomnika Jana Pawła II,

na działkach nr 235,237' 238tl,28tl6,28117,282/1,28317,283t8, 283lg,28417,28418,
28419, 28513, 2851 4 w obrębie Suchodół
otaz na działkach nr 302Ż, 3027,3084, 3085/1, 308512,,3086, 3087ll, 308712,3088, 3089,
3090' 309111,309112,3092/1,3092/2,3093, 309412,3095, 309711,3098/1, 30g}l2,30ggll,
309912' 3100/1, 310012,3101/3, 310114 w obrębie Śródmieście,
przy ul. Wysryńskiego i Podkarpackiej w Krośnie,

prowadzone na wniosek z dnia 30.09.2011 r., złożony przezGminę Krosno,
38-400 Krosno ul. Lwowska2Sa.

uzasadnienie

W dniu 30.09.2011 r. inwestor złoŻył iw dniu l7.1O.2O11 r. uzupełnił w tutejszym
urzędzie wniosek, zgodnie z aft. 33 ustawy Prawo budowlane i węzwani em z dnia
10.10.2011 r.
Decyzją z dnia 10.0I.2012. t., znak I.VII.772I.68.2O11 Wojewoda Podkarpacki uchylił
decyzję Prezydenta Miasta Krosna z dnia 21.11.201I t., znak BA.6740.I.141.2011'.C,
zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę przedmiotowej
inwestycji i przekazał Sprawę do ponownego roipatrzenia' Pismem z drua^ I9.O1.2O12 r.
tutejszy organ wezwał inwestora do uzupełnienii złoŻonego wniosku o waŻną decyzję
o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację pro.;ektowanego
przedsięwzięcia, w wymaganym przepisami zakręsió, w terminie do dnia jo. oz.zotz r.
W dniu 16.02.2012 r. inwestor wycofał przedmiotowy wniosek.

Biorąc powyższe pod uwagę , uznając postępowanie zabezprzedmiotowe orzekłem jak
na wstępie"
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