
  Gorzyce, dnia 02.11.2020r.   

 

 

                           OBWIESZCZENIE 

 

 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Zgodnie z art .7,10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks 

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

zm.)  Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia, że wszczęto postępowanie 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. 

Zgodnie z art. 41§1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

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

zm.)  w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 

mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 

zmianie swego adresu w tym elektronicznego. W razie zaniedbania tego 

obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 

prawny. 

Na podstawie  art. 49,art 49a 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.) zawiadamiam 



strony, że o wszystkich decyzjach i czynnościach organu administracji 

będą Państwo informowaniu w formie Publicznego Obwieszczenia. 

 

 Zgodnie z art. 73 i 74 ust. 3a .ustawy z dnia 3.10.2008r. 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.) stroną postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz 

podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 

znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w 

wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 

ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w 

zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem. 

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, 

zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. 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.) stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. 

zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 

administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej 

wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscu inwestycji oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce. W takim przypadku 

doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 



Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 64  ustawy z dnia 3.10.2008r. 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.) zwrócono się do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z 

prośbą o zaopiniowanie  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu 

odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej 

sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe 

postępowanie pod nr tel. 32 45 13 056 wew. 41 w godzinach pracy 

urzędu.  

 

Wójt Gminy Gorzyce 

Daniel Jakubczyk 

 

 

 

 

 


