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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

Na  podstawie  art.  36  oraz  art.10  i  art.49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  –  Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zgodnie z art.74 
ust.3  ustawy  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2373 z późn. zm) 

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na:  „budowie  Centrum 
Logistycznego  w  m.  Dębieńsko  na  działkach  o  nr  ewid.  761/170  (część  działki), 
3067/176,  703/176  (część  działki),  2435/180  (część  działki),  1189/187  (część  działki), 
624/193, 606/200, 625/192, 626/192, 1469/201, 1352/176, 3066/176, 3065/176, 1349/176 
(część działki), 3056/225 (część działki), 468/35 (część działki), 487/32 (część działki), 
985/47, 472/46, 21 (część działki), 23 (część działki), 25 (część działki), 436/27, 273/22 
(część działki), 277/24 (część działki), 428/26 (część działki), 434/27, 294/31, 2434/182, 
630/192, 633/192, 1470/201, 1630/217, 1631/217, 1632/217 (część działki), 636/182 (część 
działki),  634/192  (część  działki),  1471/201  (część  działki),  2603/217  (część  działki), 
1629/217 (część działki),  1304/221 (część działki),  3071/221 (część działki),  2660/226 
(część działki),  283/26 (część działki),  106/31,  440/31,  446/31 (część działki),  291/31, 
171/22,  275/22 (część działki),  280/24 (część działki),  448/31,  296/31,  450/31,  452/31, 
299/31,  454/31,  302/31,  456/31,  1627/217,  3567/217  (część  działki),  3565/217  (część 
działki),  3969/221  (część  działki),  3571/221,  3577/224,  3611/224,  3573/224,  3575/224, 
1963/224,  2585/224,  3058/224,  2502/224,  3057/224,  1961/224,  2503/224,  1960/224, 
2604/217,  1628/217,  obręb Dębieńsko, województwo śląskie,  powiat rybnicki,  gmina 
Czerwionka-Leszczyny, miejscowość: Dębieńsko” w wyznaczonym ustawowo terminie. 
Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest wydłużenie na prośbę Wnioskodawcy, do dnia 
04.03.2022r.  terminu  na  złożenie  wyjaśnień  i  uzupełnień  do  dokumentacji  dotyczącej 
przedmiotowego postępowania,  w związku z wezwaniem Prezydenta Miasta Knurów znak 
UA.KW.00618.2021 z dnia 03.11.2021r., działającego w oparciu o wezwanie Regionalnego 
Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  znak  WOOŚ.4220.683.2021.MK1.1  z  dnia 
29.10.2021r.
W związku z powyższym wydanie postanowienia, o którym mowa w art.63 ust.1 w/w ustawy 
lub załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu (w przypadku stwierdzenia braku 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) nastąpi 
w terminie  do 31.05.2022r.  Termin ten nie jest  ostateczny i  może ulec zmianie (w chwili 
obecnej nie jest zależny od organu prowadzącego postępowanie).

Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks  postępowania  administracyjnego  (zwanej  dalej  Kpa) stronie  służy  prawo  do 
wniesienia ponaglenia jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani 

w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie  jest  prowadzone  dłużej  niż  jest  to  niezbędne  do  załatwienia  sprawy 

(przewlekłość).
Ponaglenie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Katowicach  za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera 
uzasadnienie.
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Zgodnie  z  Art.49  §1  ustawy Kpa:  „Jeżeli  przepis  szczególny  tak  stanowi,  zawiadomienie 
stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w 
formie  publicznego  obwieszczenia,  w  innej  formie  publicznego  ogłoszenia  zwyczajowo 
przyjętej  w  danej  miejscowości  lub  przez  udostępnienie  pisma  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej  na stronie  podmiotowej  właściwego organu administracji  publicznej”  natomiast 
zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni  od dnia,  w  którym nastąpiło  publiczne obwieszczenie,  inne publiczne ogłoszenie  lub 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Data podania do publicznej wiadomości: 02.02.2022r.

Otrzymuje:
1. Piotr Mikos – Pełnomocnik P3 ZABRZE Sp. z o.o.
2. Strony  postępowania  –  przez  obwieszczenie,  zgodnie  z  art.49  Kpa  w  związku  z  art  74  ust.3  ustawy 

z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. 
zm.).
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