
O B W I E S Z C Z E N I E 
 

BURMISTRZA MIASTA IMIELIN 
 
                     
       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 

administracyjnego  (t. j.  Dz.U.  Nr 98  z  dnia 17.11.2000 r., poz. 1071 ze zm.) , art. 74 ust. 3, art. 
85 ust. 3 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)  

 
                                                   podaje się do publicznej wiadomości, Ŝe 
 

wydana została decyzja o  środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja drogi powiatowej 5914S ul. Brata Albe rta w Imielinie z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  z dnia  21.07.2010r. oznaczona nr OŚ/7625/2/10. 

 
Decyzja została wydana na wniosek złoŜony przez Pana Krzysztofa StrzeŜyka , przedstawiciela 
Studia InŜynierskiego MKM Spółka Jawna M.Krawczyk, K.StrzeŜyk, M.Hajost z siedzibą w 
Oświęcimiu, pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Bieruniu.  
 

      Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w 
przedmiocie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, moŜna zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w pok. Nr 25  w godzinach pracy 
Urzędu : poniedziałek  730 – 1700; wtorek – czwartek 730 - 1530 ;   piątek 730-1400 

      Od powyŜszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Imielin, w terminie 14 dni od 
daty zawiadomienia. 

      Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeŜeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych 
przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uwaŜa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

      Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia  21lipca 2010r. 

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych             
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej BIP       

      Imielin http://umimielin.bip.org.pl  Zakładka Informacje o środowisku i jego ochronie 
 

 
      Tel kontaktowy : 032 22 54 122       

                                                                                                                      Burmistrz Miasta Imielin 

                                                                                                                            Jan Chwiędacz                                                              


