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Opalenica, dnia 30 stycznia 2018 r. 

GK.6220.7.2016.ES.12 

 

Postanowienie 

 

Na podstawie art. 123 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)  

 

postanawiam 

podjąć postępowanie z urzędu 

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Zakład produkcji betonu oraz gospodarowania odpadami” na działkach 

nr ew. 249/24, 249/26, 249/27, 249/29, obręb Rudniki, wszczętego na wniosek  firmy Fado sp. 

z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, z dnia 30 maja 2015 r. (data wpływu 2 sierpnia 

2016 r.) 

 

Uzasadnienie 

 
W dniu 2 sierpnia 2016 r. do Burmistrza Opalenicy wpłynął wniosek firmy Fado sp. z o.o.,  

ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakład produkcji betonu oraz gospodarowania 

odpadami” na działkach nr ew. 249/24, 249/26, 249/27, 249/29, obręb Rudniki. Po zasięgnięciu opinii  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nowym Tomyślu, Burmistrz Opalenicy w dniu 17 października 2016 r. wydał 

postanowienie znak GK.6220.7.2016.ES.7 nakładające na Inwestora obowiązek przeprowadzenia 

oceny odziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu. Następnie 

postanowieniem GK.6220.7.2016.ES.9 z dnia 8 listopada 2016 r., Burmistrz Opalenicy zawiesił 

postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko.  

W dniu 24 stycznia 2018 r. firma Fado sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, złożyła 

wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca  

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), 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.  

Aby móc umorzyć postępowanie należy najpierw podjąć zawieszone postępowanie.  

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia. 

 

 

Burmistrz Opalenicy 

/…/ Tomasz Szulc  
 

Otrzymują: 

1) Fado sp. z o.o.,  

ul. Szałwiowa 34A/2 

62-064 Plewiska, 



2) pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa 

3) a/a 

 

. § 1. Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział postępowania, a 

przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. 

Art. 49. Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji 

publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego 

ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się 

za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Art. 74. ust. 3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

 
Sprawę prowadzi:  

Ewa Szychta 

tel.61 4477281 w. 24 

e-mail: srodowisko@opalenica.pl 
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