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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 36 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej jako: „k.p.a.”),

w związku z prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rybnika postępowaniem w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Gliwicach – Łabędach, przy                ul. Przyszowskiej 36
postanawiam
wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy: do 31 grudnia 2018 r.
UZASADNIENIE
Przed Prezydentem Miasta Rybnika toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętej Anny, przy ul. Przyszowskiej 36 w Gliwicach – Łabędach, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach                       nr SKO-OŚW-428/130/4807/17/KS z dnia 19.04.2017. 
Decyzją z dnia 22 marca 2018 r. o znaku Ek-I.6251.1.2017 Prezydent Miasta Rybnika wydał orzeczenie w sprawie. Z rozstrzygnięciem organu nie zgodziła się Rzymsko-Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Anny w Gliwicach – Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36                    i w dniu 5 kwietnia założyła odwołanie od decyzji.
W związku z odwołaniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją        z dnia 6 września 2018 r. o znaku SKO.OS.41.9/188/2018/5711/KK orzekło uchylić zaskarżoną decyzje w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi                    I instancji.
Prezydent Miasta Rybnika zawiadamia, że ze względu na konieczność ustalenia stron postępowania zgodnie z orzeczeniem organu odwoławczego zachodzi konieczność powołania biegłego w przedmiotowej sprawie, w związku z czym nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w prawem przewidzianym terminie. 
Art. 36 k.p.a. nakazuje zawiadomić stronę o przyczynach niezałatwienia sprawy                           w terminie i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.
Mając powyższe na względzie Prezydent Miasta Rybnika niniejszym postanowieniem dokonuje zawiadomienia, wykonując obowiązek ustawowy.
W tym stanie rzeczy postanowiono, jak w sentencji. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie. 



























Otrzymują:
Rzymsko – Katolicka Parafia pod wezwaniem Św. Anny, ul. Przyszowska 36,                                44-113 Gliwice,
	Pozostałe strony przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a.
Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, 
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice.
Ek-I.6251.1.2017	    Pozostałe strony postępowania
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