
Wawrzeńczyce,  dnia 18 grudnia 2013 roku   

R.6220.3.2013  

POSTANOWIENIE 

Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 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 52 do czasu ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny Ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków 

kuratora spadku po zmarłej w dniu 26 września 1981 r. Zimnej Marii. 

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.  



Następnie  w dniu 27.08.2013 Wójt Gminy zawiesił postępowanie w trybie art. 97 § 1 pkt 1 

k.p.a., na które inwestor złożył zażalenie, skutkiem którego organ odwoławczy je uchylił i 

przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji wskazując, że tryb 

określony w art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a. ma zastosowanie w przypadku śmierci strony w trakcie 

postępowania, a nie jak to miało miejsce przed datą wszczęcia postępowania.  

Kolegium orzekające podniosło, że w przypadku konieczności ustalenia stron postępowania 

będących następcami prawnymi nieżyjących osób fizycznych dowodem istnienia tego 

następstwa prawnego jest dowód w postaci postanowienia właściwego sądu powszechnego o 

stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza akt poświadczenia 

dziedziczenia. Brak postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu 

poświadczenia dziedziczenia co do którejś ze stron postępowania powoduje, że nie można 

ustalić bezspornie kręgu osób, które mają prawo uczestniczyć w postępowaniu w charakterze 

stron. Ustaleniu kręgu podmiotów będących stronami postępowania administracyjnego nie 

ogranicza inicjatywy w zakresie przeprowadzenia dowodów wyłącznie do działań organu 

prowadzącego postępowanie.  

Po otrzymaniu od SKO w Krakowie akt sprawy tutejszy organ w dniu 26.11.2013 wezwał 

Inwestora do przedłożenia stosownego dokumentu poświadczającego następstwo prawne po 

zmarłej Zimnej Marii. Inwestor odmówił przedłożenia takowego dokumentu zarzucając, iż „w 

cyt. piśmie żądanie jest bezprawne”. 

Wobec powyższego w dniu 12 grudnia 2013 roku Wójt Gminy Igołomia – 

Wawrzeńczyce wystąpił do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie I 

Wydziału Cywilnego Ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków z wnioskiem o ustanowienie 

kuratora spadku, po zmarłej w dniu 26 września 1981 r. Zimnej Marii, ostatnio zamieszkałej 

w Wawrzeńczycach, Gm. Igołomia – Wawrzeńczyce.  

Zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 - Kodeks postępowania administracyjnego następuje w przypadku gdy rozpatrzenie 

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez 

inny organ lub sąd. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ 

administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

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. 

 


