
 Mierzęcice, dnia 16.11.2022 r.

Nr GK.6220.0002.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 63 ust. 5 i ust. 6 oraz
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  2022,  poz.  1029  ze  zm.),  zwanej  dalej  „ooś” oraz  postanowienia
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO.OSW/41.9/643/2021/18201/RN
z dnia 14.01.2022 r., Wójt Gminy Mierzęcice

zawiadamia strony postępowania 

że  w  dniu  16.11.2022  r.  zostało  wydane  postanowienie  o  zwieszeniu  postępowania
administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno –
biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/6,  316/7,  318
obręb  Sarnów,  gmina  Psary”,  do  czasu  przedłożenia  przez  wnioskodawcę  raportu  o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
Postępowanie prowadzone jest  na wniosek  spółki  Immobile  – Inwest  Sp. z  o.o.  w Katowicach
ul. Wrocławska 54. 

Strony prowadzonego postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy
Mierzęcice,  42-460 Mierzęcice ul.  Wolności  95,  w godzinach pracy Urzędu  tj.  w poniedziałek,
wtorek  i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz.
7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu tel. 32/ 288 79 00 wew. 221
lub 217).  

Pouczenie: 
Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane  o
decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W tym przypadku zawiadomienie
uważa  się  za  dokonane  po  upływie  14  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia,  tj.  zamieszczenia
niniejszego obwieszczenia na:
• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
• stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://mierzecice.bip.info.pl/
• stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary 
• stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.psary.pl/
• w miejscu planowanej inwestycji. 
PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 16.11.2022 r. 

Wójt Gminy Mierzęcice 
/-/ Grzegorz Podlejski
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