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Warszawie

ul. Kielecka 44

Warszawa, dnia 20 listopada 2018 r.

02-530 Werszawa
W. 22S124Wl do4.k K 2 2 ~ 2 1 6 6

DECYZJA
Samorzqdovve Kolegium Odwolawcze \v Warszazawie
w skladzie onekajqcym:
I. Ewa Gorecka - Miszczak - przewodniczqca (spr.)
2. Aneta Wolowik - czlonek
3. Magdalena Nowak - czlonek
dzialajqce na podstawie rut. 127 $ 2 Kpa w zw. z art. 17 pkt 1 Kpa oraz art. 1 i art. 2 ustawy
z dnia 12 paidziemika 1994 roku o samorzqdowych kolegiach odwolawczych (t.j. D2.U.
z 2018 r., poz. 570), po rozpatrzeniu odwolania Marka Wlodarczyka prowadqcego
dzialalnoSC gospodarczq pod nazwq Zaklad Ksztaltowania Terenbw Zielonych,
reprezentowanego przez adw. Andrzeja Kacprzyckiego od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta
Serock z dnia 4 lipca 2017 r., Nr 5512017, znak: 0S~i~.6220.11.61.2015umarzajqcej w
ca4oSci postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowanych dla przedsiewziecia polegajqcego na: Realizacji kompostowni pryzmowej
w Zakladzie Terenbw Zielonych Marek Wlodarczyk na dzialce nr ew. 10012 obr 4. Dqbe, gm.
Serock
oneka:
na podstawie art. 138 5 2 kp.a. uchylik w caloici zaskarionq decyzjq i przekazat sprawq
do ponownego rozpatrzenia organowi pienvszej instancji.

Burmistrz
Decyzjq z dnia 4 lipca 2017 t, Nr 5512017, znak: 0~~i~.6220.11.61.2015,
Gminy i Miasta Serock umorzyl w calosci postepowanie administracyjne w spnwie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowanych dla przedsiewziecia polegajqcego na: Realizacji
kompostowni pryzmowej w Zakladzie Terenow Zielonych Marek W4odarczyk na dzialce nr
ew. 10012 obr 4. Dqbe, gm.Serock.
Od powyiszej decyzji odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie, w ustawowym terminie, zlozyl Marek Wlodarczyk prowadzqcy dzialalnoSC
gospodarczq pod nazwq Zaklad Ksztaitowania Terenow Zielonych, reprezentowany przez
adw. Andrzeja Kacprzyckiego.
Rozpatrujqc powyiszq sprawq Kolegium zwaiiylo co nastqpuje.
Stosownic do art. 105 9 I Kpa gdy post~powanicz jakiejkolwiek przyczyny stalo siq
bezprzedrniotowe w caloici albo w cz~sci.organ administracji publicznej wydaje decyzje o
umorzeniu postepowania odpowiednio w caloici albo w czysci.
Zyodnie z orzecznictwem sqdowo-adininistrncyj~nym owa bezprzedmiotowo~c
stosu~~ku
prawnego. ktbry skutkijc
o/n;lcza. iz brak jcst ktciregos z ele1ncnt6w in;~tcriillr~ego
I

qzcra-

r

.

niemo-inoiciq wydania decyzji zalatwiajqcej sprawe przez rozstrzygniqcie jej co do istoty.
Dccyzja o umolzeniu postqpowania zapada wiqc w sytuacji gdy przyznanie okreilonego
uprawnienia stalo siq zbqdne lub gdy organ administracji stwierdzi oczywisty brak podstaw
prawnych i faktycznych do lnerytorycznego rozpatrzenia sprawy. BezprzedmiotowoSC
postqpowania rozumiana jest jako brak przedmiotu postqpowania. Tym przedmiotem jest zaS
konkretna sprawa, w ktorej organ administracji pahstwowej jest wladny i jednoczesnie
zobowiqzany rozstrzygnqt na podstawie przepisow prawa matcrialncgo o uprawnleniach lub
obow~qzkachindywidualnego podmiotu (por. wyrok NSA z dnia 24 kw~etnia2003 r. sygn. akt
I11 SA 2225101 - niepubl.)
Jak wynika z akt sprawy, pismem
z dnia 14 wrzeinia 2015 r. Marek Wlodarczyk,
~.
pod^ nazwq Zaklad Ksztattowan~a lerenow Llelonych
wniosl o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiqwziqcia ,,polegajqcego na: Realrzacji kotnpostowni pryzmorvej rv Zakladzie
Xstraltowania Terendw Zielonych Marek Wlodarczyk. "
W dniu 30 czenvca 2017 r. do organu pienvszej instancji wplynelo pismo
wnioskodawcy, w kt6lym wskazd, iz ,, W m i q z k u z licznymi protestami mieszkaticow Zaktad
Ksztattowania Terendw Zielonych Marek Wtodarczyk nvraca siq z proSbq vv wytqczenie z
postepowania administracyjnego o wydanie decyzji Srodowiskowej budorvy kompostowni w
miejscowoSci &be dz. IUU/2. Oswiadczam, ze budowa kompostowni nie bfdzie
realizowana. "
Nastqpnie Burmistrz Miasta i Gminy Serock decyzj? z dnia 4 lipca 2017 I,nr 5512017
umoayl w caloici postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowanych dla paedsiewziecia polegajqcego na: Realizacji
kompostowni pryzmowej w Zakladzie Terenow Zielonych Marek Wtodarczyk na dzialce nr
ew. 10012 obr 4. Debe, gm.Serock.
W ndwotaniu od ww. decyzji z dnia 4 lipca 2017 r., skarzqcy podniosl, i i nadal
podtnymuje swoj wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
projektowanego przedsiqwziecia. W uzasadnieniu wskazano, i e ,,Ze zlozonego przez pana
Marka Wlodarczyka wniosku wynika, ze ubiegai sie on o decyzjf Srodowiskowq nie tylko w
zakresie realizacji kompostowni pryzmowej ale rdwniez o pozwolenre nu wytwarzanie
odpaddw wraz z zezwoleniem nu ich przetwarzanie. (...) Z /reSci tego pisma w ogdle nie
wynika by Pan Marek Wtodarczyk rezygnowal z wydawania decyzji Srodorviskowej co do
catego przedsiewziecia. "
Majqc na uwadze powyisze, nalezy zauwazyk, ze skoro w odwoianiu skariqcy
wskazd, i e nie wycofd wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej w caloSci, organ
pienvszej instancji winien ustali6 w jakim zakresie cofa ww. wniosek i dopiero po ustaleniu
powyiszej okolicznoici wydat stosownq decyzje w przedmiotowej sprawie.
Dlatego tez istnieje koniecznoSC uchylenia zaskarionej decyzji Burmlstrza Gminy i
Miasta Serock z dnia 4 lipca 2017 r., Nr 5512017 i przekazania sprawy do ponownego
rozpatrzenia organowi pienvszej instancji, majqc na uwadze wyrazonq w art. 15 kpa zasadq
dwuinstancyjnego postqpowania administracyjnego.
A zatcm majqc powyiszc na uwadze, orzcczono jak w sentencji
Dccyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Od decyzji
skarga nie przysluguje, jednakie strona niezadowolona z treSci decyzji lnoie wnieSc od niej
sprzeciw Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie, w tenninic 14 dni od dnia
dorqczenia decyzji. Sprzeciw wnosi siq za poSrednictwem Salnorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie.
Wpis sildowy od sprzeciwu wynosi 100 zt. Stronie, na jej wniosek ztozony przed
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