
Gorzyce, 17.12.2020r.  

 

OBWIESZCZENIE 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy zawieszenia 

postępowania 

 

Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

, w związku 86d  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 283 z późn. zm.)  Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia, że wydaje 

postanowienie w sprawie przedsięwzięcia pn: " Budowa zespołu 

przemysłowo- magazynowo- usługowego wraz z segmentami socjalno- 

biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Gorzyczkach, 

rejon ul. Wiejskiej/Raciborskiej (gmina Gorzyce, powiat wodzisławski)" na 

wniosek  złożony przez Pana  Jacka Abramowicz  pełnomocnika Pana 

Andrzeja Cichoń, w którym  

postanowił 

 odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " 

Budowa zespołu przemysłowo- magazynowo- usługowego wraz z 

segmentami socjalno- biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i 

komunikacyjną w Gorzyczkach, rejon ul. Wiejskiej/Raciborskiej (gmina 

Gorzyce, powiat wodzisławski)" na wniosek  złożony przez Pana  Jacka 

Abramowicz  pełnomocnika Pana Andrzeja Cichoń 

   Uzasadnienie 



W dniu 09.12.2020r. do tut. Urzędu Gminy Gorzyce wpłynęło pismo 

mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia  pn: " Budowa 

zespołu przemysłowo- magazynowo- usługowego wraz z segmentami 

socjalno- biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w 

Gorzyczkach, rejon ul. Wiejskiej/Raciborskiej (gmina Gorzyce, powiat 

wodzisławski)" w którym zwracają się z prośba o zawieszenie podjęcia oraz 

wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

w/w przedsięwzięcia w związku z brakiem możliwości zorganizowania 

zebrania mieszkańców z Wójtem Gminy Gorzyce. Zgodnie z Art 86d ustawy 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) 

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: 

1) zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

2) umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

- jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu. Zgodnie z art. 86d ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 

z późn. zm.) przepisów art. 98 i art. 105 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 

W świetle powyższych przesłanek nie ma podstaw do zawieszenia w/w 

postępowania i orzeczono jak na wstępie. 

 

Wójt Gminy Gorzyce 

Daniel Jakubczyk                                          


