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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), 

postanawiam 

zawiesić postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 22.02.2016 r. w sprawie zmiany decyzji 
ostatecznej Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.20.2013 z dnia 05.02.2014 r. środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów „SZAJAWA” 
w Kamiennej”, zlokalizowanego na działce nr 71/7, obręb Kamienna. 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) w dniu 22.02.2016 r., na wniosek 
Pana Wiesława Szewczyk, Prezesa Zarządu Spółki SZAJAWA SZEWCZYK Sp. z o. o., Kamienna 15A, 
46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji ostatecznej 
Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.20.2013 z dnia 05.02.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów „SZAJAWA” w Kamiennej”, zlokalizowanego 
na działce nr 71/7, obręb Kamienna. 

Planowana zmiana polegać będzie na zmianie nazwy Inwestora, gdyż Firma Zakład Handlowo – 
Usługowy SZAJAWA- Irena Szewczyk została przekształcona w Spółkę SZAJAWA SZEWCZYK  
Sp. z o. o. Pozostałe dane kontaktowe, w tym siedziba firmy pozostają bez zmian. 

Stosownie do regulacji art. 97 § 1 pkt 4 kpa organ administracji publicznej zawiesza prowadzone 
postępowanie, jeżeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia 
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 

Na podstawie art. 156 ust. 1 pkt 2 kpa, tut. Organ wystąpił  z wnioskiem do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza 
Namysłowa nr GK.6220.20.2013 z dnia 05.02.2014 r. zmieniającej decyzję nr GK.6220.21.2012 z dnia 
02.07.2013 r. 

Powyższy wniosek uwarunkowany był decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Opolu nr SKO.I/40/2312/2015/oś z dnia 28.12.2015 r., stwierdzającą nieważność decyzji ostatecznej 
Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.21.2012 z dnia 02.07.2013 r. ustalającej Pani Irenie Szewczyk, 
działającej pod firmą: Zakład Handlowo – Usługowy „SZAJAWA” Stacja Demontażu pojazdów  
z siedzibą w Kamiennej, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu 
pojazdów „SZAJAWA” na działce nr 71/7 w Kamiennej”. 

Odnosząc powyższe do stanu prawnego i faktycznego na dzień podjęcia niniejszego postanowienia, 
tut. Organ uznał za niezbędne zawieszenie postępowania w sprawie wniosku Pana Wiesława Szewczyk  
z dnia 12.02.2015 r. o zmianę decyzji ostatecznej Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.20.2013 z dnia 
05.02.2014 r. do momentu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Opolu. 

Mając powyższe na uwadze, 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. 

 

Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi, tel. 77/419 03 45. 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


