
Wawrzeńczyce,  dnia 27 sierpnia 2013 roku   

R.6220.3.2013  

POSTANOWIENIE 

 

Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz.  267 z 

późn. zm.)  

zawiesza z urzędu 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Poszerzenie granic eksploatacji złoża piasków i 

żwirów „Wawrzeńczyce – Kępa” na żądanie: „GREG” – WISŁA –TRANS Grzegorz 

Bętkowski 32-125 Wawrzeńczyce 525. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 24 czerwca 2013 roku do tutejszego organu wpłynął wniosek firmy „GREG” – 

WISŁA –TRANS Grzegorz Bętkowski 32-125 Wawrzeńczyce 525 w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Poszerzenie granic 

eksploatacji złoża piasków i żwirów „Wawrzeńczyce – Kępa” 

Wezwaniem z dnia 5 lipca 2013 tutejszy organ wezwał wnioskodawcę do uiszczenia 

obowiązującej opłaty skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 

2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282 – z późn. zm.).  

Po uiszczeniu należności organ zawiadomieniem z dnia 23 lipca 2013 roku 

powiadomił strony postępowania o złożonym wniosku oraz możliwości zapoznania się z 

materiałem dowodowym w sprawie pouczając o możliwości jego uzupełnienia.  

Pismami z dnia 23 lipca 2013 tutejszy organ zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 

64 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o 

zajęcie stanowiska w sprawie i wydanie stosownej opinii o konieczności sporządzenia raportu 

oddziaływania inwestycji na środowisko. 

W toku postępowania organ powziął informację o śmierci jednej ze stron 

postępowania Marii Zimnej wobec czego wystąpił o wydanie stosownego aktu zgonu.  



 

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a organ administracji publicznej obligatoryjnie 

zawiesza postępowanie w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie 

spadkobierców zmarłej strony 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 k.p.a). Zatem zawieszenie postępowania na tej podstawie 

uzależnione jest od łącznego wystąpienia trzech przesłanek: 

1) przesłanki, że śmierć strony miała miejsce po wszczęciu postępowania, w jego toku, 

2) przesłanki powodującej niemożność wezwania do udziału w postępowaniu spadkobierców, 

3) przesłanki, że śmierć strony nie czyni postępowania bezprzedmiotowym. 

Określona w art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a niemożność wezwania do udziału w postępowaniu 

spadkobierców zmarłej strony będzie miała miejsce w przypadku, gdy spadkobiercy nie są 

ustaleni albo nie są znani organowi. Mając to na względzie wykazać należy, że w przypadku 

konieczności wykazania następstwa prawnego po zmarłej osobie w postępowaniu 

administracyjnym, następstwo to powinno być wykazane według przepisów prawa cywilnego, 

a więc w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w drodze notarialnego 

poświadczenia dziedziczenia. Ustalenia kręgu spadkobierców nie może bowiem dokonać 

samodzielnie organ administracji publicznej (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 

16 stycznia 2002 r., I SA 1421/00, ONSA 2003, nr 3, poz. 64). 

Zgodnie z art. 1025 kodeksu cywilnego spadkobiercą jest osoba, która uzyskała 

stwierdzenie nabycia spadku prawomocnym postanowieniem sądu powszechnego bądź 

legitymuje się aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. Brak 

wskazanego orzeczenia sądu należy natomiast uznać za równoznaczny z niemożliwością 

wezwania spadkobierców do udziału w postępowaniu. 

W przypadku ujawnienia już w toku postępowania administracyjnego faktu, że jedna 

za stron zmarła jeszcze przed wszczęciem postępowania, czynności organu administracji 

uzależnione są od tego, czy dysponuje on wiedzą co do spadkobierców po zmarłej osobie: 

jeżeli organ wie, kto jest spadkobiercą, to powinien wezwać takiego spadkobiercę do udziału 

w postępowaniu, jeżeli zaś nie ma takiej wiedzy - postępowanie powinno być zawieszone na 

podstawie art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a. do chwili ujawnienia spadkobierców. W analizowanej 

sprawie tutejszy organ nie dysponuje wiedzą kto wchodzi w krąg spadkobierców po zmarłej 

Marii Zimnej. 

Wykładnia art. 1025 k.c. wraz z art. 669 k.p.c. prowadzi do wniosku, że 

wnioskodawcą w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku może być każda 



osoba, która może wchodzić w rachubę jako spadkobierca ustawowy bądź testamentowy oraz 

osoba, która ma możliwość uzyskania określonych uprawnień wynikających z otwarcia 

spadku (np. zapisobiorca). 

Tutejszy organ podzielając poglądy wyrażanie w wyrokach sądów administracyjnych, 

zgodnie z którymi tylko sądowe stwierdzenie nabycia spadku (aktu poświadczenia 

dziedziczenia) stanowi dowód ustanowienia spadkobierców po zmarłej osobie i dopóki 

takiego dowodu strona nie przedłoży, dopóty postępowanie winno być zawieszone (np. tak 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 24 września 2008 r., sygn. 

akt II SA/Bd 510/08, opub. w LEX nr 560157; Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie w wyroku z dnia 5 marca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 42/12, opub. w CBOSA). 

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

Na niniejsze  postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Krakowie ul. Juliusza Lea 10  

w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem tutejszego organu. 

 

 

Otrzymują: 

Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 

 

 


