
Popielów, 22 lutego 2022r. 

 

Wójt Gminy Popielów 

Nr sprawy BOS.6220.3.2021.IM 

 

Postanowienie 
o zawieszeniu postępowania administracyjnego 

 

 

Na podstawie art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 15.02.2022 r. 

złożonego przez Metal-MR Spółka z o.o. o zawieszenie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali 

produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego 

Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice”, Wójt 

Gminy Popielów  

postanawia: 

- zawiesić postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-

socjalnego wchodzącego w skład zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Stare Siołkowice” 

 

Uzasadnienie 

W nawiązaniu do prowadzonego na wniosek Metal-MR Spółka z o.o. postępowania                        

w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wchodzącego w skład 

zakładu produkcyjnego Metal-MR Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości 

Stare Siołkowice” w dniu  15.02.2022 Metal-MR Spółka z o.o. pismem zwrócił się do Wójta Gminy 

Popielów o zawieszenie postępowania w tej sprawie, z uwagi na nieprzewidzianą konieczność zmiany 

rozwiązań projektowych i konieczność opracowania aneksu do raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko uwzględniającego zmiany projektowe. Zgodnie z art. 98 § 1k.p.a. 

organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie 

postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to 

interesowi społecznemu. Wójt Gminy Popielów, uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały 

przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 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 § 

2k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu. 

 

Pouczenie 

 

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 

postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku strona może zrzec się prawa do wniesienia 

środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne 

oraz podlega wykonaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13,46-090 Popielów 
2. Metal-MR Sp. z o.o., ul. Cebuli 12A, 46-080 Chróścice 
3. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie 
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu 
5. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Opolu 
6. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
7. A/a 

 
 

Gmina Popielów 
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

www.popielow.pl 


