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Nr GIZ.6220.19.2014.AM 
 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY POCZESNA 

Z DNIA 24.07.2015r. 
 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3  ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. 

z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy 

Poczesna zawiadamia, że 24 lipca 2015r. na wniosek Pana Wojciecha Gajeckiego 

pełnomocnika Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. z dnia 02.12.2014r. (wniosek 

uzupełniony w dniu 11.12.2014r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

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” 

 

oraz podaje do publicznej wiadomości, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Poczesna zamieszczono dane o ww. decyzji. 

Z treścią ww. decyzji, dokumentacją sprawy, uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Częstochowie  można zapoznać się w siedzibie  Urzędu  Gminy  

w  Poczesnej,  ul.  Wolności 2,  pokój  nr  38 , w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, 

środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00, oraz we wtorki od 8:00 do 16:00. 

Zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 
 

 

 

 

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

2. Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska w Gminie Poczesna  - Artur Pijet  Al. Kościuszki  

             7 lok. 7, 42 – 202 Częstochowa 

      3.   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.) 

       4.   BIP, Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna i Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz  

             w miejscu planowanej inwestycji. 

      5.   a/a 


