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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 2018 r. poz. 2096 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 zakładu prowadzonego przez przedsiębiorcę Pana Tomasza Nowaka na targowisku „Sikornik”, przy                    ul. Czajki w Gliwicach, na działce oznaczonej nr 628, obręb Sikornik
postanawiam
wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy: do końca marca 2019 r.
UZASADNIENIE
Przed Prezydentem Miasta Rybnika toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu prowadzonego przez przedsiębiorcę Pana Tomasza Nowaka na targowisku „Sikornik”, przy ul. Czajki                            w Gliwicach, na działce oznaczonej nr 628, obręb Sikornik, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO.OSW/41.9/554/2018/15005/KK z dnia 19.04.2017. 
W trybie art. 10 § 1 k.p.a Prezydent Miasta Rybnika zawiadomił strony postępowania                  o zebraniu materiału dowodowego o możliwości i miejscu zapoznania się ze zgromadzonym                  w sprawie materiałem dowodowym oraz możliwości składania uwag, wniosków i zastrzeżeń                   w sprawie w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia. 
Z uwagi na konieczność zebrania przez tut. Organ potwierdzeń z doręczenia stronom zawiadomień o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie (zwrotek), postanowiono wyznaczyć nowy terminie załatwienia sprawy do końca marca 2019 r.
Zgodnie z art. 36 k.p.a. należy 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:
Pan Tomasz Nowak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: PHU Tomasz Nowak, ul. Brodzińskiego 2, 41 – 706 Ruda Śląska,
	Pozostałe strony przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a.
Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

