Namysłów, 11.02.2015 r.

GK.6220.21.2012

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 149 § 1 i art. 150 § 1 w związku z art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267
z późn. zm.)
postanawiam
wznowić postępowanie zakończone decyzją ostateczną Burmistrza Namysłowa z dnia
02.07.2013 r., nr GK.6220.21.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Stacja demontażu pojazdów „SZAJAWA” w Kamiennej”, dz. nr 71/7 obręb Kamienna.

UZASADNIENIE
Decyzją ostateczną nr GK.6220.21.2012 z dnia 02.07.2013 r. Burmistrz Namysłowa
określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów
„SZAJAWA” w Kamiennej”, dz. nr 71/7 obręb Kamienna, inwestor: Pani Irena Szewczyk,
Zakład Handlowo – Usługowy „SZJAWA” w Kamiennej 15 A, 46-100 Namysłów.
W dniu 04.09.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynął wniosek Pana
Janusza Sienniaka o wznowienie postępowania w przedmiotowej sprawie. Wniosek został
uzasadniony brakiem udziału Janusza Sienniaka jako strony w postępowaniu. Wnioskodawca
nie został powiadomiony o wszczęciu postępowania, nie otrzymał również decyzji. Pan
Janusz Sienniak jest właścicielem działki nr 72/2. O ostatecznej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Stacja demontażu pojazdów „SZAJAWA”
w Kamiennej” dowiedział się 04.08.2014 r.
W dniu 25.09.2014 r. Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.6220.21.2012
postanowił odmówić wszczęcia przedmiotowego postępowania, gdyż uznał iż Pan Janusz
Sienniak nie posiada statusu strony w niniejszym postępowaniu ponieważ jego nieruchomość
leży poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Na niniejsze
postanowienie w dniu 09.10.2014 r. wpłynęło do tut. organu zażalenie. Sprawa w dniu
15.10.2014 r. została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
Postanowieniem nr SKO.I/40/3126/2014/oś z dnia 24.11.2014 r. (data wpływu do tut.
Urzędu 13.01.2015 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu uchyliło zaskarżone
postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej
instancji.
W związku z powyższym zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją
ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału
w postępowaniu.

Na tym etapie organ rozpoznając dopuszczalność wznowienia nie bada czy podmiot
wnoszący podanie istotnie ma przymiot strony w postępowaniu zakończonym kwestionowaną
decyzją, gdyż jest to przedmiot oceny i ustaleń w postępowaniu prowadzonym po wydaniu
postanowienia o wznowieniu postępowania.
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie. Strony będą mogły zaskarżyć
postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej wznowione postępowanie.
Sprawę prowadzi:
Sylwia Zając – stanowisko ds. ochrony środowiska
tel. 77 4190 345

Z up. Burmistrza
/-/ Rafał Nowowiejski

