
 
 
 
 

Opatówek 12.08.2021r 
RGŻ.6220.18.2020 

POSTANOWIENIE 

 

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Brodziaka reprezentowanego przez Pełnomocnika - 
Macieja Jakubka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Jakubek EKOMA, 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28/84, 62-800 Kalisz dotyczącego podjęcia zawieszonego 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali drobiu w miejscu istniejącego otwartego 
wybiegu z zadaszeniem przy istniejącym budynku inwentarskim na działkach ewidencyjnych 
nr: 860, 859, 858, 857, 856/2, 856/1, 855 obręb Miasto Opatówek, powiat kaliski woj. 
wielkopolskie, na podstawie art. 98 § 1 w związku z art. 123 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., 
 

podejmuję zawieszone postępowanie. 

 

UZASADNIENIE 

 

Postanowieniem z dnia 07.06.2021r. tutejszy organ zawiesił przedmiotowe postępowanie      
w sprawie na wniosek Mariusza Brodziaka reprezentowanego przez Pełnomocnika - Macieja 
Jakubka. Pismem z dnia 13.07.2021r. (data wpływu 14.07.2021r.) Mariusz Brodziak wniósł      
o podjęcie zawieszonego postępowania. 
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej 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. 
Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie 
postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). 
Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że podjęcie zawieszonego na podstawie art. 
98 § 1 k.p.a. postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony - w przedmiotowej 
sprawie - Mariusza Brodziaka. Pismem z dnia 13.07.2021r. (data wpływu 14.07.2021r.)  
strona ta wniosła o podjęcie zawieszonego postępowania. 
Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie. 
 
Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje 

 
Otrzymuje: 

1. Pełnomocnik - Maciej Jakubek EKOMA  
2. RDOŚ w Poznaniu 
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu 
4. aa. 
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