
      OŚ/7625/5/09 
 
                                                    OBWIESZCZENIE 
                                               Burmistrza Miasta Imielin 
 
                                                      z dnia 02.08.2010r. 

             Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)  

 
                                                                     zawiadamiam  

o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pawilonu handlowego 
„Intermarche” bran Ŝy spo Ŝywczej oraz pawilonu handlowego „Bricomarche” bran Ŝy 
dom i ogród, poł ączonych galeri ą handlow ą wraz z parkingami, drogami wewn ętrznymi, 
przył ączami  i sieciami infrastruktury technicznej oraz s tacji paliw z niezb ędną 
infrastruktur ą i myjni ą bezdotykow ą”  i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

       
              Jednocześnie informuję iŜ : 
 

       Organ właściwy do wydania decyzji : Burmistrz Miasta Imielin. 
       Organy właściwe do wydania  opinii i  dokonania uzgodnień : Państwowy Powiatowy Inspektor        
       Sanitarny w Tychach i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. 
       Z niezbędną dokumentacją sprawy moŜna zapoznać się w pokoju nr 25 Urzędu Miasta Imielin     
       gdzie wyłoŜona jest do wglądu w godz. pracy Urzędu : 
       poniedziałek  730 – 1700; wtorek – czwartek 730 - 1530 ;   piątek 730-1400. 
       
       Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia, tj.  
       od dnia: 03.08.2010r. do dnia 23.08.2010r.  : 
      1) w formie pisemnej 
       2) ustnie do protokołu 
       3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września     
2001 r. o podpisie elektronicznym. 

 
Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków : Burmistrz Miasta Imielin 

              Dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie. Publicznie dostępny wykaz 
jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: urząd miasta Imielin 
bip/Informacje o środowisku i jego ochronie. 

 
      Rozdzielnik 
     1.Tablica ogłoszeń UM 
     2. W pobliŜu miejsca realizacji przedsięwzięcia                      Burmistrz Miasta Imielin 
     3. Strona internetowa Urzędu Miasta 
                                                                                                    
                                                                                                                    
      Imielin, dnia 02.08.2010r.                                                             Jan Chwiędacz 
 


