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OBWIESZCZENIE

Mikolów, dnia 24 lutego 2011 roku

Burmistrz Mikolowa, dzialajac na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), w zwiazku z art. 49, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071
z pózno zm.) zawiadamia, iz na wniosek z dnia z dnia 14 lipca 2010 roku (14.07.2010 r. - data wplywu pisma
do Urzedu Miasta Mikolowa) , po uzupelnieniu go pismami: z dnia 27.07.2010 r., znak:
OCO/2/206/138_1 0/201 O/AR; z dnia 11.08.2010 r., znak: OCO/2/292/136_1 0/201 O/AR; z dnia 31.08.2010 r.,
znak: OCO/2/329/136_1 0/201 O/AR; z dnia 13.09.2010 r., znak: OCO/2/356/136_1 0/201 O/JS; z dnia
31.08.2010 r., znak: OCO/2/399/136_10/2010/AR; z dnia 15.10.2010 r., OCO/2/423/136_10/2010/AR oraz
z dnia 15.10.2010 r., znak: OCO/2/468/136_1 0/201 O/AR Pana Jaroslawa Saternus, prezesa zarzadu firmy
Orocad Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Fabrycznej 45 w Tychach, który dziala na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Mik%wa, zostala wydana decyzja nr 02/2011, znak: BGO-7624/111/11
z dnia 22 lutego 2011 roku o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.:

"Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mik%wie - etap III, na odcinku od ulicy Poprzecznej
do ulicy Czeresniowej wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m od ulicy Poprzecznej do posesji

numer 84 i przebudowa sieci nN"

Jednoczesnie informuje, iz z trescia decyzji mozna zapoznac sie w Referacie Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta Mikolowa w pokoju nr 25 w godzinach od 7'JQ do 15QQ od wtorku do piatku, a w poniedzialki
od 7'JQ do 16'JQ.

Od powyzszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach za posrednictwem Burmistrza Mikolowa w terminie 14 dni od dnia w którym zawiadomienie
uwaza sie za dokonane (zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia).

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Mikolowa podaje do publicznej wiadomosci
informacje o wydanej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy,
w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Katowicach i Panstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach poprzez wywieszenie niniejszego obwieszczenia na
tablicy ogloszen Urzedu Miasta Mikolów oraz umieszczenie informacji w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Mikolów.
Przedmiotowy wykaz jest dostepny w budynku Urzedu Miasta Mikolów - Rynek 16, pok. 25 od poniedzialku
do piatku w godzinach od 830 do 1530 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miasta Mik%wa.

z up. BLJRMISTRL,L\
KIEROWNI K
8efe'fJ~~~~Q~qmg/'l:f~\!tnaWinnicka-Mrowiec

Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy informacyjnej Urzedu Miasta Mikolowa, dzielnicy Mik%wa
- Kamionka oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Mikolowa:
www.bip.mikolow.um.gov.pl

Wywieszono na tablicy ogloszen dnia

Zdjeto dnia .

Podpis .


