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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust.1, 74 ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f,
3g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
zawiadamia strony postępowania,

że na  wniosek KTM Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  pn.:  Eksploatacja  złoża
dolomitów triasowych „Mysłowice – Południe”,  realizowanego na części działki nr 1893/78 (obręb
Dziećkowice).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39, pkt 40, lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2019.1839)
planowane  przedsięwzięcie  kwalifikuje  się do przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko. 

Na  podstawie  art.  10  kpa  organy  administracji  publicznej  obowiązane  są  zapewnić  stronom
czynny  udział  w  każdym  stadium  postępowania,  a  przed  wydaniem  decyzji  umożliwić  im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z  dokumentacją  w  przedmiotowej  sprawie  można  zapoznać  się  w  Wydziale  Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Strumieńskiego 5, II piętro, w poniedziałek w godz. 7 30-1700,
od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530 oraz w piątki w godz. 730 do 1400. Z uwagi na obostrzenia
sanitarne związane z epidemią koronawirusa prosimy o wcześniejszy kontakt z osobą prowadzącą
postępowanie  pod  numerem  telefonu  533-735-347,  575-001-992  lub  pod  adresem
srodowisko@um.myslowice.pl

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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