
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 20.01.2020 r.

OŚ.6220.10.2018. AK

POSTANOWIENIE 
o podjęciu postępowania zawieszonego

Na podstawie art. 101 § 1 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1712)

postanawiam

podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem Burmistrza Zdzieszowic znak 
OŚ.6220.10.2018/2019. AZ z dnia 04.04.2019 r. w przedmiocie uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa instalacji 
radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620” na działce ew. 
nr 24/1 obręb 0007 Zdzieszowice.

Uzasadnienie

W dniu 04.04.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic zawiesił postępowanie celem ustalenia kręgu 
spadkobierców po zmarłych stronach postępowania.

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 1 Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji 
publicznej zawiesza postępowanie w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie 
spadkobierców zmarłej strony albo zarządcy sukcesyjnego do udziału w postępowaniu nie jest 
możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega 
umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105 ww. ustawy).

W dniu 07.01.2020 r. pismem (data wpływu do tut. urzędu 09.01.2020 r.) Pełnomocnik 
Inwestora Electronic Control Systems S.A. Pani Justyna Piotrowska wystąpiła do Burmistrza 
Zdzieszowic o podjęcie zawieszonego postanowienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z art. 4 ust. 2 do spraw 
wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 74 ust. 3f ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.

Powołując się na art. 74, ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 
nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na 
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia 
postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o 
decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do 
nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 
Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zważywszy zmianę przepisów prawa jakie nastąpiło pomiędzy datą wydania postanowienia 
o zawieszeniu postępowania, a datą aktualnie orzekanego postanowienia, podjęcie postępowania 
jest jak najbardziej zasadne.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.



Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 4 ^ |3 |  Ogpje^średnictwem Burmistrza Zdzieszowic do,

7 dni od dnia doręczenia.które wnosi się za pośrednictwem Burmis,
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Otrzymują:
1. Electronic Control Systems S.A. na ręce pełnomocnika Pani Justyna Piotrowska, ul. Krakowska 84, 

32-083 Balice k. Krakowa
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl:
• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie 

www.ekoportal.gov.pl:
3. A/a

http://bip.zdzieszowice.pl
http://www.ekoportal.gov.pl

