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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania  Administracyjnego  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  735)  oraz  74  ust.  3  i  3a  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 2021 r.  poz. 247 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
zawiadamia strony postępowania,

że na wniosek Pani Joanny Stalmach, działającej w imieniu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J.  zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Zabudowa  zbiornika  podziemnego  gazu  propan  –  butan
 o pojemności 50 m3 na terenie Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej
Północnej 15C” 

Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt  35  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.

Informuje  się  o  uprawnieniach wszystkich stron postępowania,  wynikających z  art.  10  kodeksu
postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości
składania uwag i wniosków.

Zgodnie  z  art.  35  §  5  kodeksu  postępowania  administracyjnego  do  terminów  określonych
w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych  czynności,  okresów  zawieszenia  postępowania,  okresu  trwania  mediacji  oraz  okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele  i  pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  organ administracji  publicznej  o  każdej
zmianie swojego adresu,  w tym  adresu elektronicznego;  zgodnie  z  §  2 w razie  zaniedbania  obowiązku
określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska
Urzędu  Miasta  Mysłowice,  ul.  Strumieńskiego  5,  II  piętro,  w  poniedziałek  
w godz. 730-1700, od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530 oraz w piątki w godz. 730 do 1400

Zawiadomienie  stron  postępowania  w powyższym  zakresie  uważa  się  za  dokonane  po  upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Z up. Prezydenta Miasta 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Sonia Olszewska


