
Głuchołazy, 2019.10.03 

RR.6220.05.2019.MB 

 

 

Postanowienie 
 

 

Na podstawie art. 101 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 69 ust. 4 i ust. 5 

ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko ( Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

10.06.2019r. /data wpływu/, uzupełnionego pismem z dnia 02.08.2019r. /data wpływu/  firmy 

„MARMUR” Sp. z o.o.,48-340 Głuchołazy,  Sławniowice 103 dotyczącego wydania decyzji 

środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Wyłączenie z produkcji leśnej fragmentu (0,9246 

ha) działki 369 położonej w Sławniowicach z ogólnej powierzchni 18,07 ha” 

wymienionego § 3 ust 1 pkt 40 lit. a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2016r.,  poz. 71) 

 

                                                     postanawiam 

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia 

pn.: „Wyłączenie z produkcji leśnej fragmentu (0,9246 ha) działki 369 położonej w 

Sławniowicach z ogólnej powierzchni 18,07 ha” do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Uzasadnienie 

 
Na podstawie wniosku z dnia 10.06.2019 r. /data wpływu/, uzupełnionego pismem z 

dnia 02.08.2019r. /data wpływu/  firmy „MARMUR” Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy,  

Sławniowice 103 zostało wszczęte postępowanie w sprawie  wydania decyzji  o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Wyłączenie z produkcji 

leśnej fragmentu (0,9246 ha) działki 369 położonej w Sławniowicach z ogólnej 

powierzchni 18,07 ha”. 
Planowane powyżej przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane 

przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm.) organ 

prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla w/w przedsięwzięcia stwierdza w drodze postanowienia  obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym określa jednocześnie zakres 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Postanowienie nr 

RR.6220.05.2019.MB z dnia 03.10.2019r. ). 



  Jednocześnie art. 69 ust. 4 w/w ustawy zobowiązuje organ prowadzący postępowanie 

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do zawieszenia postępowania w 

przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę  raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów 

przewidzianych w kodeksie. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 

 

 

 

 

 Pouczenie: 

 Zgodnie z art. 69 ust. 5 cyt. wyżej ustawy na niniejsze postanowienie stronom nie służy 

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

---------------  

1.Inwestor.  

 

Do wiadomości: 

--------------------- 

1. Strony w formie obwieszczenia. 

2. A/a (RR – M.B.) 

 

 

 

 

 
 


