BURMISTRZ
M!KOLOWA
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8GO/7624/ &-;0 /10

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (POS) (tekst
jednolity: Oz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pózno zm.) w przypadku, gdy liczba stron
postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje sie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Oz.U.
Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z pózno zm) przewidujacy powiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przez .obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci sposób
publicznego ogloszenia, w zwiazku z powyzszym
Burmistrz Mikolowa informuje ze:
postepowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 5 czerwca 2007r. zarejestrowanego pod
nr 13498/06/07, zlozonego przez
Kopalnie Wegla Kamiennego "Budryk" Spólka Akcyjna
z siedziba w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 10, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod nazwa:
"Zmiana koncesji na wydobywanie wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej
ze zloza "Chudów-Paniowy1 "",
zostalo zakonczone.
Informuje o uprawnieniach strony tego postepowania, wynikajacych z art. 10 K.p.a., polegajacych
na prawie do czynnego udzialu w kazdym stadium postepowania administracyjnego, w tym
o prawie przegladania akt sprawy, uzyskania wyjasnien oraz skladania wniosków dowodowych
w postepowaniu wyjasniajacym.
Z dokumentacja w przedmiotowej sprawie mozna zapoznac sie w Referacie Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Mikolów Rynek 16, pok. 25 od wtorku do piatku w godzinach od
7.30 do 15.30 i w poniedzialki od 7.30 do 17.00 w terminie 21 dni od daty wywieszenia
obwieszczenia.

Po zapoznaniu sie ze zgromadzonym materialem dowodowym strona moze zglosic zadanie
przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogacych miec znaczenie w sprawie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy informacyjnej Urzedu Miasta Mikolowa,
Solectwa Bujaków i Solectwa Paniowy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miasta Mikolowa : www.bip.mikolow.um.gov.pl
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Otrzvmuia:
1.
KWK "Budryk" S.A., 43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 10

