BURMISTRZ

MIKOLOWA

/

Mikolów, dnia 14 marca 2011 roku

BGO.6220.5.3.2011.AO

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 L, Nr 199, poz. 1227 z pózno zm.) w zwiazku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pózno zm).

Burmistrz Mikolowa informuje ze:
9 marca 2011 L W Referacie Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Mikolowa zostalo wszczete postepowanie
administracyjne na wniosek Pani Anny Gosciniak - firma "ABS - Ochrona Srodowiska" Sp. z 0.0., z siedziba
przy ul. Wierzbowej 14 w Katowicach, reprezentujacej
inwestora Kompanie Weglowa SA
oddzial
KWK Bielszowice z siedziba w Rudzie Slaskiej przy ul. Halembskiej 160, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia p.n.:

"Wykonanie projektu rowu odwadniajacego na terenie lesnym wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien i decyzji (w tym pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia
na budowe) dla KWK S.A. Oddzial KWK Bielszowice".
Celem postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko powyzszego przedsiewziecia jest
okreslenie, analiza oraz ocena bezposredniego i posredniego wplywu przedsiewziecia m. in. na srodowisko
oraz warunki zdrowia i zycia ludzi.
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.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 78 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 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. 1227z pózno zm.)
oraz § 3 ust. 1 pkt 72 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
przedmiotowe przedsiewziecie zakwalifikowano jako:
"urzadzenia do przerzutu wody w celu zwiekszenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych,
kanalów, jezior oraz innych zbiorników wodnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 38", a decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w niniejszej sprawie wydaje sie
po uzyskaniu opinii illub uzgodnieniu z nastepujacymi organami:
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Katowicach,
Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach.
Wobec powyzszego rozstrzygniecie sprawy nastapi niezwlocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i/lub
uzgodnien.
Poniewaz w powyzszej sprawie ustalono powyzej 20 stron postepowania w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 L
Nr 199, poz. 1227 z pózno zm.) stosuje sie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pózno zm) tzn. strony moga byc zawiadomione
o decyzjach i innych czynnosciach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci sposób publicznego ogloszenia. Zawiadomienie lub doreczenie
uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Z dokumentacja
Urzedu Miasta
i w poniedzialki

w przedmiotowej
sprawie mozna zapoznac sie w Referacie Ochrony Srodowiska
Mikolów Rynek 16, pok. 25 od wtorku do piatku w godzinach
od 7.30 do 15.30
od 7.30 do 17.00 w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia.
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mgr Sabina Winnicka-Mrowiec
Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy informacyjnej Urzedu Miasta Mik%wa,
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Mikolowa : www.bip.mikolow.um.gov.pl

Solectwa

Borowa Wies oraz na stronie

