Zdzieszowice, 20.12.2017 r.
OŚ.6220.3.2.2013.JBG/2014/2016/2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
Na podstawie art. 97 § 1 pkt 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia, że w
dniu 20 grudnia 2017 r. zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.3.2.2013.JBG/2014/2016/2017 o
zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania w sprawie
zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Zdzieszowic znak OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014 z dnia
15.04.14 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. budowa biogazowni
rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul.
Bolesława Chrobrego 34 (pokój B 203 II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego umieszczenia na:
- tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu
- tablicy informacyjnej w sołectwie Oleszka
- bipzdzieszowice.pl

Z-CA BURMISTRZA
mgr inż. Artur Gasz

Zdzieszowice, 20.12.2017 r.
OŚ.6220.3.2.2013.JBG/2014/2016/2017

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie
inwestycji pn. „biogazownia rolnicza w Oleszce o mocy do 999 kW Burmistrz Zdzieszowic

postanawia
zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej
decyzją ostateczną Burmistrza Zdzieszowic znak OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014 z dnia 15.04.14 r.
określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. budowa biogazowni rolniczej w Oleszce
o mocy 999 kW.

Uzasadnienie
W dniu 04.10.16 r. Burmistrz Zdzieszowic wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną
z dnia 15.04.14 r. znak OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W toku postępowania wznowieniowego Burmistrz Zdzieszowic uzyskał informację o zgonie jednej ze stron
postępowania:
- Wiesław Myczewski – zmarły w dniu 01.05.2017 r. ( odpis aktu zgonu znajduje się w materiale
dowodowym sprawy).
Do dnia dzisiejszego potencjalni spadkobiercy nie przedstawili Burmistrzowi Zdzieszowic prawomocnego
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej stronie postępowania.
Reasumując, w tych okolicznościach zachodzi potrzeba podjęcia czynności polegających na właściwym
ustaleniu stron postępowania, w tym wystąpienia przez Burmistrza Zdzieszowic z właściwymi wnioskami do
sądu o ustalenie kuratora lub ewentualnie o stwierdzenie nabycia spadku. Ustalenie bowiem prawidłowego
kręgu stron postępowania administracyjnego jest podstawowym obowiązkiem organu, wykonywanym w
celu zapewnienia każdej ze stron prawa czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 § 1 Kpa).
Organ jest bowiem obowiązany zawiadomić o prowadzeniu postępowania wszystkie osoby będące, zgodnie
z art. 28 Kpa, stronami w sprawie. Nie ulega również wątpliwości, że wynik niniejszego postępowania może
dotyczyć interesu prawnego spadkobierców.
Zgodnie z art. 30 § 4 Kpa w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia
prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy
prawni. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd
majątkiem masy spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji
publicznej (art. 30 § 5 Kpa). W przypadku śmierci strony do udziału w postępowaniu należy wezwać
spadkobierców ustawowych lub testamentowych, a w przypadku trudności w ich ustaleniu lub wezwaniu do
postępowania należy zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt. 1 Kpa.
Stosownie do art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jego
spadkobierców w dacie jego śmierci, jednakże dopiero po stwierdzeniu przez sąd nabycia spadku
obowiązuje ustanowione w art. 1025 § 2 Kodeksu cywilnego domniemanie, że osoba która uzyskała
stwierdzenie nabycia spadku ( poświadczenie dziedziczenia) jest spadkobiercą.
Następstwo prawne praw dziedzicznych, które wchodzą w skład spadku po osobie zmarłej, powinno być
wykazane według przepisów prawa cywilnego. Ustalenie kręgu spadkobierców nie należy zatem do
właściwości organów administracji publicznej, lecz sądów powszechnych (art. 28 Kpa w związku z art.
1025 § 2 Kodeksu cywilnego). W takiej sytuacji organ administracyjny jest zobowiązany do zawieszenia
postępowania w sprawie na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 Kpa.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne i orzecznictwo NSA wskazać należy, iż do daty zawieszenia
postępowania Burmistrz Zdzieszowic podejmuje czynności zmierzające do ustalenia następców prawnych
zmarłego
W dniu 18.12.br Burmistrz Zdzieszowic wystąpił do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu o udzielenie
informacji, czy toczyło się postępowanie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym spadkobiercy
Panu Wiesławie Myczewskim lub czy został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia po w/w
osobie.
Wobec faktu, iż nie jest możliwe dotrzymanie terminu załatwienia niniejszej sprawy z uwagi na konieczność
oczekiwania na właściwe postanowienie sądu powszechnego o nabyciu spadku po Wiesławie Myczewskim,
dlatego koniecznym jest podjęcie decyzji w sprawie o zawieszeniu postępowania .

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Zgodnie z art. 101 § 3 Kpa na postanowienie stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia za pośrednictwem tutejszego
organu.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymują:
- Robert Bączkiewicz, ul. Wiejska 34, 47-100 Ligota Dolna
- Karolina Malinowska-Bączkiewicz – ul. Wiejska 34, 47-100 Ligota Dolna
- Edyta Dziemecka-Piestrak, ul. Wiejska 32, 47-100 Ligota Dolna
- Arkadiusz Piestrak - ul. Wiejska 32, 47-100 Ligota Dolna
- Alojzy Tomeczek – ul. Mickiewicza 13, 47-330 Zakrzów
- Anna Tomeczek - ul. Mickiewicza 13, 47-330 Zakrzów
- GDDKiA Opole – ul. Niedziałkowskiego 6, 45-600 Opole
- KKG BIOGAZ S.A. ul. Dziewicza 22, 41-209 Sosnowiec
na ręce pełnomocnika Pana Jakuba Matana Kancelaria Matan – ul. Wojewódzka 29/18, 40-026 Katowice
- Ryszard Makowiecki – ul. Orlika 2 , 47-100 Ligota Dolna
- Gizela Myczewska – ul. Wiejska 94, 47-154 Kadłubiec
- Krzysztof Nowak – ul. Mickiewicza 15, 47-330 Zakrzów
- Urszula Nowak – ul. Mickiewicza 15, 47-330 Zakrzów
- Karina Schlappa – ul. Mickiewicza 12, 47-330 Zakrzów
- Roland Schlappa – ul. Mickiewicza 12, 47-330 Zakrzów
- pozostałe strony postępowania – przez ogłoszenie na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 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
- a/a

