
Wywieszono w dniach od..........................do.......................... 
Sośnicowice, dnia 04.05.2021r. 

 RGG. 6220. 2.(4). 2021.IS 
 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA  SOŚNICOWIC 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii  
 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm) na podstawie art. 87 w związku z art. 73 ust.1 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
(Dz. U. z 2021 poz. 247) działając w oparciu o postanowienie Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/312/2020/8551/KS z dnia 20 lipca 2020r. 
wyznaczające Burmistrza Sośnicowic do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Szpitala Miejskiego w 
Gliwicach na terenie działki ewid. nr 657/2 obr. Ligota Zabrska w Gliwicach” Burmistrz 
Sośnicowic zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 02.03.2021r. uzupełniony w dniu 
16.04.2021r oraz po złożeniu ostatecznego brzmienia wniosku w dniu 28.04.2021r. przez Rafała 
Pankau INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 
2020/9425/C/PM/Nr egz. 9 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 05.06.2020r. w imieniu inwestora 
Miasta Gliwice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zmiany Decyzji nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia, z dnia 22.10.2020r., dotyczącej „Budowy budynku Szpitala Miejskiego 
w Gliwicach, na działce ewidencyjnej nr 657//2, obręb Ligota Zabrska”. 

Burmistrz Sośnicowic wystąpił do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Gliwicach oraz PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach o wydanie opinii w sprawie 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz celem 
określenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. jeżeli liczba stron 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się 
przepis art. 49 K.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez 
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego 
ogłoszenia 

W związku z powyższym informuję osoby, którym przysługuje status strony 
o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału 
w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu 
wyjaśniającym, a przed wydaniem decyzji prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

Informuję ponadto, iż w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemicznym 
dokumentacja będzie dostępna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach przy 
ul. Rynek 19, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 
Jednocześnie informuję, że muszą zostać zachowane podstawowe zasady ograniczenia kontaktu 
wynikające z obowiązujących przepisów (odpowiedni dystans, maseczki, dezynfekcja rąk). 
Informacji na temat powyższej sprawy w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach udziela inspektor 
d/s ekologii – Irena Szykowska pokój 17 II piętro ( tel. 32 335 86 08)  
 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a, zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W ciągu 
14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w dniach od 6 maja do 20 maja 2021r  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach przy ul. Rynek 19 , w pokoju nr 17, w godzinach 
pracy urzędu. zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku i aktami 
sprawy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.  
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