
 

GK.6220.21.2012                                                                               Namysłów, 25.09.2014 r. 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 w związku z art. 61 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)  

postanawiam 

odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Pana Janusza Sienniaka zam. 

(dane usunięte), (dane usunięte) w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją 

nr GK.6220.21.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą 

„Stacja demontażu pojazdów „SZAJAWA” w Kamiennej” wydaną w dniu 02.07.2013 r. 

poprzez doręczenie mu tej decyzji  jako stronie postępowania. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 02.09.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.09.2014 r.) Pan Janusz Sienniak 

zam. (dane usunięte), (dane usunięte) wystąpił z wnioskiem o wznowienie postępowania 

zakończonego decyzją nr GK.6220.21.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu pojazdów „SZAJAWA” w Kamiennej”  

wydaną w dniu 02.07.2013 r. poprzez doręczenie mu tej decyzji jako stronie postępowania. 

Tut. organ w prowadzonym w 2013 r. postępowaniu dot. wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów 

„SZAJAWA” w Kamiennej”, uznał iż Pan Janusz Sienniak nie posiada statusu strony  

w niniejszym postępowaniu, ponieważ jego nieruchomość leży poza zasięgiem oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z Raportem o oddziaływaniu na środowisko Stacji Demontażu Pojazdów 

„SZAJAWA” w Kamiennej, str. 34 (…) Przewidywane negatywne oddziaływanie na 

środowisko nie będzie miało miejsca. Ujęcie w zorganizowany system ścieków spływających  

z utwardzonego placu, uporządkowana gospodarka odpadami, zredukowana emisja hałasu 

oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a także brak oddziaływania stacji 

demontażu pojazdów na zabytki decydują o braku powiązań między poszczególnymi 

elementami środowiska przyrodniczego. (…) Z uwagi na niską uciążliwość dla ludzi  i 

środowiska (przy zastosowaniu środków minimalizujących) nie uznaję się za konieczne 

ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenia granic tego obszaru, 

ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych obiektów budowa (…). 

Nieruchomość Pana Janusza Sienniaka nie graniczy bezpośrednio z działką na której 

jest planowane przedsięwzięcie a zgodnie z powyższym zapisami raportu nie ma konieczności 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 



 

W związku z powyższym zachodzą przesłanki wskazane w art.. 61 a ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), które 

uniemożliwiają wszczęcie postępowania.  

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty 

jego doręczenia. 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Andrzej Galla 


