
  Gorzyce, 06.07.2021r. 

 

                          ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE                                   

    o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację  przedsięwzięcia  

                                        

 Na podstawie art.10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 

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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)  w związku ze 

wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Przebudowa odcinka gazociągu 

W / C DN 150 PN 2,5 MPa, odgałęzienie do SG Gorzyce z gazociągu relacji 

Oświęcim- Radlin w związku z inwestycją pn.: Budowa Centrum 

Logistycznego 7R Park Gorzyce" na wniosek złożony przez Pana Andrzeja 

Szatyński pełnomocnika 7R Gorzyce Sp.z.o.o. 

 

zawiadamiam strony postępowania, 

 

że 6 lipca 2021r. została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: " Przebudowa 

odcinka gazociągu W / C DN 150 PN 2,5 MPa, odgałęzienie do SG Gorzyce 

z gazociągu relacji Oświęcim- Radlin w związku z inwestycją pn.: Budowa 

Centrum Logistycznego 7R Park Gorzyce". 

 



Z treścią wydanej decyzji dla w/w przedsięwzięcia strony postępowania  

mogą się zapoznać się w Urzędzie Gminy, ul.Kościelna 15 , 44-350 Gorzyce 

w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego 

zawiadomienia. 

W oparciu o art.10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są 

zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie 

zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Gorzyce oraz na tablicach ogłoszeń w pobliżu 

miejsca planowanej inwestycji. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 

dni od dnia , w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

Wójt Gminy Gorzyce 

Daniel Jakubczyk 

     

         

                                                             


