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OBWIESZCZENIE 

                                    

o wydaniu zawiadomienia o przesłaniu wniosku w zakresie rozważenia 

możliwości wyznaczenia innego organu do rozpoznania przedmiotowej 

sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 

                                        

 Na podstawie art. 36 § 1 oraz 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, art 65 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 związku ze 

wszczętym postępowaniem 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 

 

 zawiadamiam 

 

że zgodnie z art. 25 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks 

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

wniosek o rozważenie możliwości wyznaczenia innego organu do 

rozpoznania przedmiotowej sprawy został przesłany do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Katowicach 

  P o u c z e n i e  

 

 Zgodnie z art 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem 

Wójta Gminy Gorzyce.  

 Z mocy art.79 k.p.a. strona powinna być powiadomiona o miejscu i 

terminie przeprowadzenia dowodu przynajmniej na siedem dni przed 

terminem omawianej czynności. 



 Z mocy art. 10§ 1 k.p.a. organ administracji publicznej zobowiązany jest 

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

postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 

administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu 

elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 

Wójt Gminy Gorzyce 

Daniel Jakubczyk 


