STAROSTA ZAWIERCIANSKI
42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34
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Zawiercie, dnia

1

lutego 2019r.

OBWIESZCZENIE
z dnia

1

lutego 2019r.

Zgodnie z art. 49 51 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r *Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 2096), oraz art. 80 ust. 3 i art. 41 ust. 3
ustawy Z dnia 9
czerwca 2011r Prawo geologiczne i górnicze (tekstjednolity: Dz.U. 2017r., poz. 2126 ze zm. )

Starosta Zawierciański
zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe, wszczęte w sprawie zatwierdzenia
„Projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczna-inżynicrskiejdla określenia
warunków geologiczne—inżynierskich w podłożu rewitalizowanej i odbudowywanej linii
kolejowej numer 182 Tarnowskie Góry — Zawiercie na odcinku od 33+042 — 45+430
znajdującym się w granicach powiatu zawierciańskiego” na wniosek Pana Dariusza
Kolińskiego - pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, (PKP PLK S.A.) z siedzibą w
Warszawie przy ul. Targowej 74, w związku Z realizacją inwestycji „Rewitalizacja i odbudowa
częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Gory ~ Zawiercie".
W

związku z powyższym,
administracyjnego

zgodnie art.

10

@

lustawy

Kodeks postępowania

informuję

że, przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia

udostępnienia obwieszczenia w Biuletynie informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w

Zawierciu, zapoznać się z aktami sprawy i projektem decyzji, które znaj dują się do wglądu w
Starostwie Powiatowym w Zawierciu, Wydzial Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
pok. 219, w godz. pn. 7:30-15z30, wt.-czw. 7:30-14z30, pt. 7:30-13230.

w.

Ponadto informuję, że w
terminie strony mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań a także
prawo do złożenia końcowego
oświadczenia w sprawie. Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja
w

sprawie.

Zgodnie z art. art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r Prawo geologiczne i górnicze (tekst
jednolity: Dz.U. 2017r›, poz. 2126 ze zm.) za strony postępowania uznano właścicieli
(użytkowników wieczystych) następujących nieruchomości gruntowych w granicach których
maja być wykonywane roboty geologiczne:

Gmina Poreba:

Obręb Krzemienda : 666, 20/1, 20/3, 664/4, 242,
Obręb Poręba:, 9288/3, 9288/2, 9868, 9908/1, 9908/2, 9908/3, 8186, 8508, 9286, 9285/33,
9285/32, 9285/25, 9285/21, 13527, 1350], 13502
Obręb Dziechciarze: 288/1
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Obręb Chruszczobród: 3926,3911, 3909,
'
ĘŚĘÓWBIÓ ***/g
fg,
Obręb runa: 49/1, 7, 6, 21, 22, 49/2
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Gmina Zawiercie:
Obręb Zawiercie (0012): 228, 9, 37, 29, 11, 19, 15/7, 15/27, 18, 16/1, 6/4, 58, 39/1, 70/5, 70/6,

Pi

63/2,167/1,162/7, 15,

Obręb Kromołów: 4301/6, 4332/1

.

Przedmiotowe obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie Starostwa Powiatowego w Zawierciu lwwwzawierciepowiatpl) dnia 1 lutego 2019r. oraz
zostaje przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty do :
Urzędu Miejskiego w Łazach, Urzędu Miasta Poręba, Urzędu Miejskiego w Zawierciu, Urzędu Gminy
Włodowice, Urzędu Miejskiego w Będzinie, Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu, Urzędu Gminy w
Bobrownikach, Urzędu Gminy Książ Wielki, Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Urzędu Miasta Chorzów,
Urzędu Miasta Katowice. Urzędu Dzielnicy Śródmieście m st. Warszawa.

Zgodnie z art. 49 Kpa. w związku z art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i
górnicze, jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, strony mogą być zawiadamiane o
decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego oglaszania,jezeli przepis szczególny
tak stanowi — w tych przypadkach zawiadomienie bądż doręczenie uważa się za dokonane
po upływie
14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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