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Marcinowice, dnia 14.06.2016 r. 

 

RG.6220.02.08.2016 

 

 

 

POSTANOWIENIE 

 

   

 

  Wójt Gminy Marcinowice po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Strzeblowskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych Spółka z o.o.  w Sobótce, ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka, z dnia 

09.06.2016 r. o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopalin: granitu ze 

złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”, 
na podstawie art. 98 §1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) 

 

Postanawia 
 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopalin: granitu ze złoża „Pagórki 

Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”, planowanego do 

realizacji na działce nr 180/2 AM1, obręb 0002 Chwałków, Gmina Marcinowice, 

 

 

Uzasadnienie 

 

Inwestor - Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.  w Sobótce, ul. Torowa 

1, 55-050 Sobótka w dniu 16.03.2016 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu 

kopalin: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu 

materiałów wybuchowych”. W dniu 09.06.2016 r. do Wójta Gminy Marcinowice wpłynął 

wniosek Inwestora o zawieszenie postępowania w sprawie. 

  Zgodnie art. 98 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może zawiesić 

postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na żądanie której  postępowanie zostało wszczęte, a nie 

sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Wójt Gminy 

Marcinowice uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia 

postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, orzekł jak w sentencji. 

  Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o 

podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 

98 §2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu. 
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  Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile 

Wnioskodawca wycofa swój wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

  Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy 

Marcinowice. 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.  w Sobótce, ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka 

2. Kancelaria Adwokacka, adw. Krzysztof Uczkiewicz, ul. Jedności Narodowej 118/2, 50-300 Wrocław, 

Pełnomocnik Pani Marii Tamberg. 

3. Rada Sołecka wsi Chwałków 

4. RG aa 

 

 
Podano do publicznej wiadomości poprzez: 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń w m. Chwałków 

umieszczenie na stronie www.bip.marcinowice.pl.  

 

 
Sprawę prowadzi: 

Ryszard Porębski 

tel. 74 850 34 96 

 

 

 

http://www.bip.marcinowice.pl/

