POSTANOWIENIE
Na podstawie art.98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096, z późn.zm.) oraz w związku z art. 50 ust.1
i art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz.1945, z późn.zm.)
zawieszam na wniosek strony postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu, z siedzibą
w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej - na terenie położonym w Łowiczu, w obrębie
ewidencyjnym Korabka, obejmującym fragmenty działek ewidencyjnych o numerach: 1369,
1367, 1368 i 1366.
Uzasadnienie
W dniu 19 marca b.r. Pan Janusz Michalak - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
w Łowiczu wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu na rzecz w/wym. Zakładu,
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej - na
terenie położonym w Łowiczu, w rejonie ulicy Seminaryjnej, na jej odcinku pomiędzy
wiaduktem prowadzącym drogę krajową nr 92 a linią kolejową nr 3 relacji Warszawa Kunowice. Teren objęty wnioskiem to fragmenty działek ewidencyjnych o numerach: 1369,
1367, 1368 i 1366 (obręb ewidencyjny Korabka).
O wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie Burmistrz Miasta Łowicza
zawiadomił strony zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - właścicieli nieruchomości pisemnie, pozostałe strony
postępowania w formie publicznego obwieszczenia (w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Łowiczu).
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, Wnioskodawca zwrócił się
pismem z dnia 26 kwietnia b.r. o zawieszenie postępowania, w związku z koniecznością
uzyskania przez inwestora - wyprzedzająco w stosunku do rozstrzygnięcia decyzji w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zezwolenia na usytuowanie projektowanej
sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 92.
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.
Pismem z dnia 30 kwietnia b.r. tut. organ zawiadomił strony o wpłynięciu wniosku
i możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec wnioskowanego zawieszenia postępowania
w terminie do dnia 10 maja b.r. W oznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pisma stron w tej
sprawie, tym samym uznaje się, że strony nie sprzeciwiają się zawieszeniu postępowania.
Jednocześnie stwierdza się, że zawieszenie postępowania nie stanowi zagrożenia dla
interesu społecznego.
Mając na uwadze powyższe, postanawia się jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo zażalenia do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia
stronom lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu. Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu
niniejszego postanowienia.

Należy ponadto poinformować, że zgodnie z art. 98 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania
Wnioskodawca nie zwróci się o podjęcie postępowania żądanie wszczęcia postępowania
zostanie uznane za wycofane.
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