Czeladź, 30.11.2018r,
BKfRM.6220.8.30.2017

@

OBWIESZCZENIE
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 E 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. Z 2018r. poz 2096), w związku z art. 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października ZOOBr.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2081)

zawiadamiam strony,
że w dniu 30.11.20181. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Magazyn surowców energetycznych W postaci węgla z iunkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz linia do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie" na terenie
obejmującym dzialki o numerach 13, 15/1, 39/3, 39/4, 39/5, km. 54 przy ul. Kościuszki w Będzinie.
Decyzja zostala wydana na wniosek Mervex Sp. z o o., ul. WarszawskaJ, 43 300 Bielsko-Biala

treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Czeladź — Referacie Rozwoju
Miasta przy ul Katowickiej 45, 41- 250 Czeladź, pok 423 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu
Zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz calą
dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania. W dokumentacji znajduje się m.in. kana
informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opinia sanitarna
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej nr NS/ZNS524 174 1565. 5/2018
dnia 22. 06 20185, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach
2
GL.ZZŚ.2,435.153.2018.TH/4903
z dnia 29.06.2018r., postanowienie Regionalnego Dyrekto1a Ochrony
nr
7. dnia 3.07.2018r., postanowienie Dyrektora Zarządu
WOOŚ_4221.18.2018.IŁ
Środowiska w Katowicach nr
Zlewni Wód Polskich w Katowicach nr GL.ZZŚ.2.435.14.2018,TH/5203 z dnia 17.07.2018r., opinia
Górniczej
Dąbrowie
w
sanitarna
Inspektora
Sanitarnego
Powiatowego
Państwowego
dnia
24.08.2018r.
NS/ZNS.SZ4.174.1565,5.5007/2018
z
nr
Obwieszczenie uważa się za dokonane po uplywie 14 dni od dnia jego publicznego ogloszenia.
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