
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 23.01.2020 r.

OŚ.6220.3.1.2013.AK

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz 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), w związku z wnioskiem z dnia 26.11.2018 r. złożonym przez firmę KKG Biogaz S.A. z siedzibą 
w Sosnowcu, 41-209, przy ul. Stalowej 3 reprezentowaną przez Pana Jakuba Matana działającego w ramach 
kancelarii: Kancelaria Matan - radca prawny Jakub Matan z siedzibą w Katowicach, 41-209, przy ul. 
Wojewódzkiej 29/18

■ orzekam

o podjęciu i umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek firmy KKG Biogaz S.A. z siedzibą w 
Sosnowcu, 41-209, przy ul. Stalowej 3 reprezentowanej przez Pana Jakuba Matana działającego w ramach 
kancelarii: Kancelaria Matan - radca prawny Jakub Matan z siedzibą w Katowicach, 41-209, przy ul. 
Wojewódzkiej 29/18 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW na działce o nr 
ew. 2/23 obręb Oleszka, gmina Zdzieszowice.

Uzasadnienie

W dniu 28 listopada 2018 r. do tut. organu wpłynął pismo KKG Biogaz S.A. z siedzibą w Sosnowcu, 
41-209, przy ul. Stalowej 3 reprezentowanej przez Pana Jakuba Matana działającego w ramach kancelarii: 
Kancelaria Matan - radca prawny Jakub Matan z siedzibą w Katowicach, 41-209, przy ul. Wojewódzkiej 
29/18 o wycofanie wniosku o wydanie przez tut. organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek KKG Biogaz S.A. z siedzibą w Sosnowcu w dniu 
03.10.2013 r.

Zgodnie z art. 105 § 2 Kpa organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli 
wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony 
oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Organ administracji publicznej może zatem umorzyć 
postępowanie administracyjne na podstawie regulacji dotyczącej umorzenia fakultatywnego, jeżeli zachodzą 
łącznie następujące przesłanki: postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony, wniosek o umorzenie 
postępowania wnosi ta strona, która żądała wszczęcia postępowania, inne strony postępowania nie zgłaszają 
sprzeciwu, a umorzenie postępowania nie narusza interesu społecznego (zob. wyr. WSA w Warszawie z 
3.4.2008 r., IV SA/ Wa 237/08. Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 17.12.2008 r., VIII SA/Wa 354/08. 
Legalis).

Warunki te zostały spełnione w niniejszej sprawie z uwagi na wyraźny wniosek strony, brak 
sprzeciwu innych stron postępowania, jednocześnie umorzenie nie stoi w sprzeczności z interesem 
społecznym, albowiem brak realizacji zamierzonej inwestycji przez wnioskodawcę w zakresie objętym 
wnioskiem nie wpływa na lokalne uwarunkowania środowiskowe, a jednocześnie brak woli realizacji 
inwestycji w zamierzonym kształcie przez decyzję, jest wyrazem jego autonomicznej woli, nie narusza w 
związku z tym jego indywidualnego interesu.

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 orzekanej decyzji, podjęcie i umorzenie postępowania jest jak 
najbardziej zasadne.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 2960 r. Kodeku postępowania administracyjnego 
stronom służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. 
Oleska 19a, 45-052 Opole, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia.

Zgodnie ż art. 127a ww. ustawy w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec 
się prawa do wniesienia'odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 136 § 2 ww. ustawy jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów 
postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na 
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie 
wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z art. 136 § 3 ww. ustawy organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające 
także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ 
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe 
strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu,djSf-(od dnia^cioręczerua im zawiadomienia o wniesieniu 
odwołania, zawierającego wniosek o przejńjpl^adżenią'<;p^ez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstfŁ^gm’ę^tar$prawy.t.p\
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Otrzymują:
- 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
- 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 Pieskak - 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
- Ryszard Makowiecki -  ul. Orlika 2,47-100 Ligota Dolna
- Gizela Myczewska -  ul. Wiejska 94,47-154 Kadlubiec
- 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 obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, na tablicy ogłoszeń w sołectwie 
Oleszka, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://biD.zdzieszowice.Dl.
-A/a
Do wiadomości:
- RDOŚ w Opolu -  ul. Firmowa 1,45-594 Opole
- PPIS w Krapkowicach -  ul. Ks. Koziołka 30,47-303 Krapkowice

http://biD.zdzieszowice.Dl

