
 
 
OŚ/7625/2/10                                                                                   Imielin, dnia  28.06.2010r. 

                                        OBWIESZCZENIE 
 
                       o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny     
                                        oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 
 
  Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego    (tekst  jednolity   Dz.U.  Nr 98  z  dnia 17.11.2000 r., poz. 1071 ze zmianami) ,     
art. 74 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)  
                               
                                               BURMISTRZ MIASTA IMIELIN                           
                                                           z a w i a d a m i a  
 
 
Ŝe w dniu  28.06.2010r., po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia, wydane zostało postanowienie Burmistrza Miasta Imielin znak 
OŚ/7625/2/10 z dnia 28.06.2010r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny  
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Modernizacja drogi powiatowej 5914S 
ul. Brata Alberta w Imielinie z zastosowaniem „cich ych asfaltów” . 
 
Zgodnie z art. 10 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w kaŜdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umoŜliwić im 
wypowiedzenie  się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. 
 
Zgodnie z art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach 
organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty       
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeŜeli przepis szczególny tak stanowi.  
Na    niniejsze   postanowienie    przysługuje   stronom    prawo   wniesienia    zaŜalenia    do  
Samorządowego   Kolegium  Odwoławczego  w  Katowicach  za  pośrednictwem Burmistrza  
Miasta w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 
Zawiadomienie bądź doręczenie uwaŜa się za dokonane po upływie 14 dni od daty 
publicznego ogłoszenia.   
Data publicznego ogłoszenia : 28.06.2010r. 
 
Z dokumentacją w tej sprawie moŜna zapoznać się w Urzędzie Miasta w Imielinie przy ul. 
Imielińskiej nr 81,  pokój 25.  
Dane dotyczące postanowienia zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie 
danych na stronie www.bip.um.imielin.pl/Informacje o środowisku i jego ochronie. 
 
 
Rozdzielnik:   
                                                                                                                         Burmistrz Miasta 
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta 
2. W pobliŜu miejsca planowanego przedsięwzięcia 
3. Strona internetowa Urzędu Miasta                                                                Jan Chwiędacz 
 


