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Dotyczy: wniosku bez numeru z dnia 26.11.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 06.12.2018 
r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 
instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICEJPOKOJU/37620” 
na działce ew. nr 24/1 obręb 0007 Zdzieszowice.

W nawiązaniu do pisma nr OŚ.6220.10.2018.AK z dnia 10.07.2019 r., (data wpływu do 
tutejszego urzędu 15.07.2019 r.) Burmistrz Zdzieszowic przedstawia następujące stanowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„budowa instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620” 
na działce ew. 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice wpłynął do tut. organu w dniu 06.12.2018r., który to 
wniosek został uzupełniony w dniu 28.12.2018r. Zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a., datą wszczęcia 
postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. 
Przepis ten jest jednoznaczny i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, ustalając precyzyjnie 
termin wszczęcia postępowania administracyjnego wszczynanego na wniosek. Przepisy k.p.a. nie 
przewidują również wyjątków w tym zakresie. Wszczęcie postępowania z urzędu natomiast 
następuje w chwili dokonania pierwszej czynności w postępowaniu, o której Strony zostały 
prawidłowo zawiadomione, przy czym z reguły w takiej sytuacji tą pierwszą czynnością jest 
właśnie zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania.

W niniejszej sprawie niewątpliwie mamy do czynienia z postępowaniem wszczętym na 
wniosek Strony, tj. Inwestora, a więc termin jego wszczęcia jest ustalany zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a.

Zgodnie z zebranym materiałem dowodowym, na co zresztą powołano się w 
przedmiotowym piśmie Inwestora, śmierć jednej ze Stron postępowania miało miejsce w dniu 
31.12.2018r., a więc po dacie wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie. Już choćby z tego 
względu zawieszenie postępowania w ocenie tut. Organu było prawidłowe, a zacytowane w w/w 
piśmie orzecznictwo i poglądy doktryny dotyczące przesłanek zawieszenia postępowania z art. 97 § 
1 pkt 1 k.p.a. oraz przesłanek zastosowania art. 30 § 4 i 5 k.p.a. nie może mieć zastosowania w 
niniejszej sprawie, z uwagi na śmierć strony po wszczęciu postępowania.

Odnosząc się zaś do samego wniosku o podjęcie postępowania w sprawie wskazać należy, 
że na dzień wysłania niniejszego pisma nie ustalono spadkobierców zmarłych stron postępowania. 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a., brak jest podstaw dla podjęcia niniejszego 
postępowania. Nie można przy tym zgodzić się z zarzutem Inwestora, że „nie wiadomo, czy organ 
podjął działania celem samodzielnego ustalenia kręgu spadkobierców, ani też osób sprawujących 
zarząd masą spadkową”, jako że już z samego postanowienia o zawieszeniu postępowania wynika, 
że pismem z dnia 07.02.2019r. Organ zwrócił się do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu o



udzielenie informacji, czy toczyło się postępowanie dotyczące stwierdzenia nabyciu spadku po 
zmarłych stronach postępowania.

Wskazać również należy, że w niniejszej sprawie Inwestor nie złożył zażalenia na 
postanowienie o zawieszeniu postępowania, a tym samym składanie zarzutów dotyczących podstaw 
wydania przedmiotowego postanowienia jawi się jako bezprzedmiotowe, tym bardziej jeśli wziąć 
pod uwagę powyższe.

Podnieść także należy, że zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 30.08.2018r. nr 
IN.I.7721.5.10.2018.KJ, uchylono w całości decyzję Starosty Krapkowickiego nr 256/2018 z dnia 
13.06.2018r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Inwestorowi i 
przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia, a jako jedną z przyczyn wskazano brak ustalenia 
prawidłowego kręgu stron postępowania w sprawie. Zaznaczenia przy tym wymaga, że w wyniku 
wydania przedmiotowej decyzji przez Wojewodę Opolskiego, zobligowano Organ I instancji do 
zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu wszystkim jego stronom, po wcześniejszym 
ustaleniu prawidłowych adresów, w tym również następców prawnych, gdzie koniecznym będzie 
wezwanie potencjalnych spadkobierców o przedłożenie notarialnego aktu poświadczenia 
dziedziczenia lub postanowienia właściwego Sądu Rejonowego o nabyciu przez nich spadku. W 
ocenie tut. Organu, wskazany tam sposób działania Organu I instancji obowiązuje również w tym 
postępowaniu. Podnieść bowiem należy, że błędne ustalenie kręgu stron postępowania jest wadą 
kwalifikowaną każdego postępowania administracyjnego, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 4) 
k.p.a., a także w art. 156 § 1 pkt 2) k.p.a., zgodnie bowiem z orzecznictwem, skierowanie decyzji 
do osoby zmarłej jest rażącym naruszeniem prawa, a postępowanie administracyjne wszczęte lub 
prowadzone z udziałem osoby, która utraciła zdolność prawną jest obarczone wadą powodującą 
nieważność postępowania (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 
dnia 07 maja 2019r., sygn. akt II SA/Lu 831/18, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
11 kwietnia 2019r., sygn. akt IO SK 1389/17).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie tut. Organu brak jest podstaw faktycznych i prawnych 
dla podjęcia zawieszonego postępowania.
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