
Jaworzno,  2 sierpnia 2010 r.
OŚ.ŚR-76240/10/14/2010

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
/tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.  150  ze  zm./  w  brzmieniu  przed  dniem  wejścia  w  Ŝycie  ustawy  z  dnia
3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku,  udziale  społeczeństwa
w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko   /Dz.  U.  Nr  199,
poz. 1227, ze zm./ oraz art. 153 ww. ustawy z dnia 3.10.2008 r. 

Prezydent  Miasta  Jaworzna  zawiadamia,  Ŝe  w  ramach  postępowania  administracyjnego
prowadzonego na wniosek z 22 września 2008 r. Pana Grzegorza Pańczuk, przesłany pismem
Burmistrza  Miasta  Imielin  z  11  marca  2010  r.  znak:  OŚ/7625/8/08/09,  zgodnie
z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 2 marca 2010 r.,
znak:  SKO-OŚ-428-212/2696/10/KCG wyłączającym Burmistrza  Miasta  Imielin  od  wydania
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację   przedsięwzięcia
pn.:  Budowa  warsztatu  samochodowego  z  częścią  biurowo  socjalną  na  terenie  działki
nr  1035/43  przy  ul.  Brata  Alberta  w  Imielinie  i  wyznaczającym  do  załatwienia  sprawy
Prezydenta  Miasta  Jaworzno,  postanowieniem  z  2  sierpnia  2010  r.,  znak:  OŚ.ŚR-
76240/10/13/2010 nałoŜył  obowiązek sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu na środowisko
ww. przedsięwzięcia.

W związku  z  powyŜszym informuje  się  strony postępowania  o  moŜliwości  zapoznania  się
z  treścią  postanowienia  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego
w  Jaworznie,  Plac  Górników  5  w  pokoju  nr  123,  od  poniedziałku  do  środy  w  godz.
od 8:00 do 16:00, w czwartek w godz. od 8:00 do 17:00 i w piątek w godz. od 8:00 do 15:00.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo zaŜalenia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jaworzna w terminie 7 dni
od dnia doręczenia postanowienia, t.j. do 30 sierpnia 2010 r.

Doręczenie uwaŜa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest kaŜdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie  albo  kto  Ŝąda  czynności  organu  ze  względu  na  swój  interes  prawny
lub obowiązek. 

Z up. Prezydenta Miasta Jaworzna
 Bronisława Chechelska-Paliga

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa


