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

 
 
 

OBWIESZCZENIE 

 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                       
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), w związku z wnioskiem z dnia 
05.07.2010 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8 lipca 2010r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2010r. 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Budryk, ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice, o wydanie decyzji             
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  
 
„Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoŜa węgla kamiennego 
„Chudów - Paniowy  1” 
 

Burmistrz Mikołowa  
podaje do publicznej wiadomości, co następuje: 

 
 

1. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 
„Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoŜa węgla kamiennego 
„Chudów - Paniowy  1” 

2. W dn. 21.07.2010r. wszczęto postępowanie administracyjne w  przedmiotowej sprawie. 
3. Postępowanie ma się zakończyć wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji powyŜszego przedsięwzięcia 
4. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Mikołowa, zaś 

organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Katowicach. 

5. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moŜliwości zapoznania się                          
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Mikołowa w pokoju nr 25 w godzinach od 730 do 15oo od wtorku do piątku, a w poniedziałki od 
730 do 1630  w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Mikołowa, Sołectwa Bujaków i Sołectwa Paniowy   

6. ZłoŜone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Mikołowa przed wydaniem decyzji. 
7. Informacje o wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym 

wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Mikołów www.bip.mikolow.um.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 


