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OBWIESZCZENIE

Mikolów, dnia 4 maja 2011 roku

Dzialajac na podstawie art. 33 ust. 1, oraz z art. 79 ust.1 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 r. Nr 199, poz. 1227), w zwiazku z wnioskiem z dnia
28 kwietnia 2011 roku (data wplywu do tut. Urzedu: 29 kwietnia 2011 r.) Pana Rajmunda MOlier - Firma
Handlowa Rajmund MOlier, ul. Braci Wozniaków 1a/15, 40-424 Katowice, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.:

"Adaptacja istniejacego terenu na potrzeby stacji demontazu pojazdów samochodowych na
terenie Firmy Handlowej Rajmund Muller zlokalizowanej w Mikolowie".

Burmistrz Mik%wa
podaje do publicznej wiadomosci, co nastepuje:

1. Przystapiono do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsiewziecia
pn.: "Adaptacja istniejacego terenu na potrzeby stacji demontazu pojazdów samochodowych na
terenie Firmy Handlowej Rajmund MOlier zlokalizowanej w Mikolowie".

2. W dniu 29 kwietnia 2011 roku wszczeto postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
3. Postepowanie ma sie zakonczyc wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

okreslajacej srodowiskowe uwarunkowania realizacji powyzszego przedsiewziecia
4. Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Mikolowa, zas

organami bioracymi udzial w ocenie oddzialywania na srodowisko, wlasciwymi do wydania opinii
oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsiewziecia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach, a takze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach.

5. Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mozliwosci zapoznania sie
z dokumentacja sprawy, skladania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta Mikolowa w pokoju nr 25 w godzinach od 7?lJdo 15?lJod wtorku do piatku, a w poniedzialki od
7?lJdo 16?lJw terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta Mikolowa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Mikolowa: www.bip.mikolow.um.gov.pl

6. Zlozone uwagi i wnioski zostana rozpatrzone przez Burmistrza Mikolowa przed wydaniem decyzji.
7. Informacje o wniosku i raporcie oddzialywania na srodowisko zamieszczono w publicznie dostepnym

wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie na stronie
internetowej Urzedu Miasta Mikolów www.bip.mikolow.um.gov.pl
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Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy informacyjnej Urzedu Miasta Mik%wa oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Mik%wa: www.bip.mikolow.um.gov.pl


