
WÓJT GMINY 
   WILKÓW 
woj. opolskie 
 

 
GKR.6220.8.2017.KGP                     
                                                                                     Wilków, dn. 23 listopada 2017 r. 

 
D E C Y Z J A 

 
       Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)  
 

o r z e k a m 
 

umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne (nr sprawy 
GKR.6220.8.2017.KGP) wszczęte na wniosek Pana Mariusza Załogi, zam. Bukowie,                      
ul. Lipowa 114, 46-113 Wilków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 zbiorników 
naziemnych na gaz płynny o pojemności 6400 l każdy wraz z parownikiem 
elektrycznym, posadowionych na płycie fundamentowej oraz przyłączem do 
projektowanej suszarni stacjonarnej w Bukowiu nr dz. 253,511,252/2, Gmina Wilków, 
powiat namysłowski. 

 
U Z A S A D N I E  N I E 

 
W dniu 19.10.2017 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Mariusza Załogi, 

zam. Bukowie, ul. Lipowa 114, 46-113 Wilków w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
4 zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności 6400 l każdy wraz  
z parownikiem elektrycznym, posadowionych na płycie fundamentowej oraz 
przyłączem do projektowanej suszarni stacjonarnej w Bukowiu nr dz. 253,511,252/2 , 
Gmina Wilków, powiat namysłowski. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust.1 pkt 37 
(instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, 
substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.  
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami 
spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców 
energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do 
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, 
zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz 
zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych 
z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych) 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71). 
 

W toku rozpoznawania i analizowania sprawy w dniu 16.11.2017 r. inwestor 
złożył pismo z prośbą o wycofanie wniosku z dnia 19.10.2017 r. w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wymienionego na 
wstępie. 

https://sip.lex.pl/#/document/17693730?cm=DOCUMENT


Cofnięcie przez stronę żądania wszczęcia postępowania, które to postępowanie 
może zostać wszczęte wyłącznie na żądanie (wniosek) strony, skutkuje 
bezprzedmiotowością dalszego postępowania, a w konsekwencji – obowiązkiem 
organu umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. Jeżeli bowiem 
jedyny wnioskodawca cofa wniosek i wnosi o umorzenie postępowania, które może 
być wszczęte i prowadzone tylko na wniosek, to wówczas ma zastosowanie art. 105 
§ 1 k.p.a., to jest zachodzi obiektywna przeszkoda – brak wniosku – do dalszego 
prowadzenia postępowania administracyjnego i musi być ono umorzone (M. Kotulski, 
Kilka uwag o sposobach zakończenia postępowania administracyjnego, „Casus” 
2008, nr 1, s. 38; zob. także wyrok NSA z 26 września 2001 r., V SA 381/01, LEX nr 
78917; wyrok NSA z 4 lutego 2011 r., II OSK 246/10, LEX nr 1071218; wyrok NSA z 
14 września 2011 r., II OSK 1339/10, LEX nr 1132074; wyrok NSA z 26 stycznia 
2016 r., II OSK 1363/14, LEX nr 2034075). 

 
Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji. 
 
 

 
P o u c z e n i e 

 
 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za 
pośrednictwem Wójta Gminy Wilków. 
Zgodnie z art.  127a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu 
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 
Kodeksu postępowania administracyjnego). 
 
 
 

 
                                                                                                                Z up. Wójta 

                                                                                                                 mgr Kazimierz Olchawa 
                                                                                                                 Kierownik Referatu 

                                                                                                       Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca. 

2. Strony postępowania (z uwagi na ochronę danych osobowych wykaz stron postępowania pozostaje w aktach 

sprawy).  
3. Gmina Wilków. 
4. Mieszkańcy Gminy Wilków – tablica ogłoszeń + informacja w internecie/BIP   + miejsce prowadzenia inwestycji. 
5. Sołtys wsi Bukowie. 
6. aa 

 
Do wiadomosci : 
1,    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
        w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 
        45 - 512  Opole 
2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
        w Namysłowie,  ul. Piłsudskiego 13 
        46 – 100  Namysłów 


