
Gorzyce, 08.01.2021r.                                                                    

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu zawiadomienia o możliwości zapoznania się z aktami 

sprawy 

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 z art. 74 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.) w toku postępowania 

wszczętego na wniosek Pana Jacka Abramowicz  pełnomocnika Pana 

Andrzeja Cichoń  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

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)" 

 zawiadamia się, iż: 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

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

strony mogą zapoznać się z  zebraną dokumentacją 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)"a także wypowiedzieć się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz wnioskować o dopuszczenie dodatkowych 

dowodów w sprawie . 

W terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości 

strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Gorzycach 

przy ul. Kościelnej 15 (Referat Gospodarki Komunalnej, pok. 30) po 

uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. (32) 4513056 wew.41. 

Zgodnie z art. 10 §1  Kpa organy administracji publicznej obowiązane są 

zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 

wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 Kpa stroną 

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie 

albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 

obowiązek.  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego strony postępowania mogą być zawiadamiane o  



decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez 

obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób 

publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych 

przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Wójt Gminy Gorzyce 

Daniel Jakubczyk 

 

 

 

 


