Mikołów, dnia 30.07.2010r.
BGO/7624/780/10

OBWIESZCZENIE
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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm).

Burmistrz Mikołowa informuje że:
dnia 21.07.2010r. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołowa zostało wszczęte
postępowanie administracyjne na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk”, ul. Zamkowa
10, 43-178 Ornontowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia p.n.

„Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla
kamiennego „Chudów - Paniowy 1”
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest
określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m. in. na środowisko
oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na
prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym o prawie
przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych
w postępowaniu wyjaśniającym.
Zgodnie z art. 59 ust 1 pkt 1, art. 77 ust. 1 pkt 1 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 2008r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 26 lit. b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257,
poz. 2573 ze zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano jako:
„wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną lub związane z nim instalacje do przerobu kopalin,
o wydobyciu lub przerobie nie mniejszym niż 100.00m3 ilości kopalin rocznie”, a decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu
warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia.
Jednocześnie informuję, iż pismem znak: BGO-7624/779/10 z dnia 30 lipca 2010r. wystąpiono do
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ponieważ w powyższej sprawie ustalono powyżej 20 stron postępowania w związku 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 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z późn. zm.) stosuje się art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm) tzn. strony mogą być zawiadomione
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Zawiadomienie lub doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16, pok. 25 od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
i w poniedziałki od 7.30 do 17.00 w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Mikołowa, Sołectwa
Bujaków i Sołectwa Paniowy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Mikołowa : www.bip.mikolow.um.gov.pl

