
                        Poczesna, 11.03.2015 r. 

 

 

Nr GIZ.6220.19.2014.AM    

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Wójta Gminy Poczesna 

z dnia 11.03.2015r. 

 
Wójt Gminy Poczesna działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 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 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z  2013 r.,  poz. 267 z późn. zm. ) 

 

zawiadamia, że 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie postanowieniem  

znak : SKO.4102.13.2015 z dnia 03.03.2015r. uchyliło w całości postanowienie Wójta 

Gminy Poczesna z dnia 22 stycznia 2015r. Nr GIZ.6220.19.2014.AM  w przedmiocie 

odmowy dopuszczenia,  na prawach strony Stowarzyszenia  Inicjatywa Obywatelska  

w Gminie Poczesna do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. przy ul. Jałowcowej 

12 w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna, na działce o nr ewid. 426/1 k. m. 9, obręb 

Zawodzie.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie przekazało sprawę do ponownego 

rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.  

 

Z treścią postanowienia znak : SKO.4102.13.2015 z dnia 03.03.2015r. strony postępowania 

mogą zapoznać się w: 

1. Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie, al. Niepodległości 

20/22, 42 – 200 Częstochowa, 

2. Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, pok. 38. 
 

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach. 

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego   

w Częstochowie w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia. Termin ten liczony jest od 

upływu 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia.  
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 

niniejszego zawiadomienia.  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wojciech Gajecki (pełnomocnik) ul. Dekabrystów 41, 42 – 200 Częstochowa 

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 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 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) 

3.  Mieszkańcy poprzez zamieszczenie w BIP, na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna i Urzędu Gminy 

Kamienica Polska oraz w miejscu planowanej inwestycji. 

4. a/a 


