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OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 kodeksu postępowania 

administracyjnego 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, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach 

niniejszym informuje poprzez obwieszczenie, że w związku z doręczeniem 

prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gliwicach z dnia 29 grudnia 2021r., sygn. akt: II SA/Gl 1458/21, 

wydanego w sprawie ze sprzeciwu Pana Andrzeja Cichonia, 

reprezentowanego przez pełnomocnika adwokata Jakuba Kowalczyka, 

zawartego w piśmie z dnia 28 października 2021r., zatytułowanym: 

„Sprzeciw od decyzji”, wniesionego na decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OŚ/41.9/471/2021/1074/RN z dnia 

18 października 2021r., którą Kolegium uchyliło w całości decyzję organu 

pierwszej instancji Nr OŚ.6220.2.2021 z dnia 24 czerwca 2021r., którą 

tenże organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „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 (pkt I sentencji decyzji), określił środowiskowe 

uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (pkt II sentencji decyzji), 

wskazał, że obowiązek zapobiegania i ograniczania oddziaływania na 

środowisko zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie rozwiązań 

chroniących środowisko wymienionych w pkt II oraz III decyzji (pkt IV 
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sentencji decyzji), zawarł stanowisko w sprawie konieczności 

przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w 

ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art.72 

ust. 1 pkt 1 i 10 ww. ustawy (pkt V sentencji decyzji), oraz nałożył 

obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, którą należy wykonać w 

terminie po 1 roku od oddania do użytkowania i przedstawić ją 

właściwemu organowi to jest Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego 

w terminie 24 miesięcy od dnia oddania do użytkowania (pkt VI sentencji 

decyzji) i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 

pierwszej instancji, którym to wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gliwicach uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OŚ/41.9/471/2021/1074/RN z dnia 

18 października 2021r., Kolegium przystąpiło do rozpatrzenia odwołań 11 

stron postępowania, zawartych w pismach z dnia 12 i 14 lipca 2021r. od 

decyzji Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w 

Wodzisławiu Śląskim, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Wodzisław Śląski, Nr OŚ.6220.2.2021 z dnia 24 czerwca 2021r., którą 

tenże organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „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 (pkt I sentencji decyzji), określił środowiskowe 

uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (pkt II sentencji decyzji), 

wskazał, że obowiązek zapobiegania i ograniczania oddziaływania na 

środowisko zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie rozwiązań 

chroniących środowisko wymienionych w pkt II oraz III decyzji (pkt IV 

sentencji decyzji), zawarł stanowisko w sprawie konieczności 

przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w 

ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art.72 

ust. 1 pkt 1 i 10 ww. ustawy (pkt V sentencji decyzji), oraz nałożył 

obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, którą należy wykonać w 



terminie po 1 roku od oddania do użytkowania i przedstawić ją 

właściwemu organowi to jest Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego 

w terminie 24 miesięcy od dnia oddania do użytkowania (pkt VI sentencji 

decyzji) 

W wykonaniu dyspozycji art. 8, art. 9 i art. 10 kodeksu 

postępowania administracyjnego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 

Katowicach informuje, że stronom i ich pełnomocnikom przysługuje prawo 

czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, zapoznania się ze 

zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 

23, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1300, oraz 

zgłaszania w trakcie postępowania uwag i wniosków osobiście lub za 

pośrednictwem poczty. 


