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Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
Na podstawie art. 33 ust.1 pkt.9, ań. 36 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz U.z2018r., poz.2081 ze
zm.) oraz ań. 10 §1, ań. 49w związku z ań. 89, ań.90, art. 91 ustawy zdnia 14 czerwca
1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tj,Dz.U,z2018 poz. 2096zezm,)
Burm istrz Czechowic-Dziedzic

i

i

Strony postępowania o terminie miejscu rozprawy
administracyjnej w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
produkcyjno
przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu magazynowo
infrastrukturą
towarzyszącą.
i
niezbędną
usługoweg o z zapleczem socjalno-biurowym
lnwestorem przedsięwzięcia jest Panattoni Development Europe Sp. z o.o. Plac Europejski 1
00-844 Warszawa.

zawiadamia społeczeństwo

-

Przedsięwzięcie będzie realizowane w Czechowicach-Dziedzicach na działkach o numerach
ewidencyjnych 799/13, 799/9, 799110,799111 - obręb Czechowice położonychprzy ul,
Stawowa-Brzeziny,
5

Rozprawa administracyjna, otwańa dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu
września2019 roku o godz. 14oo w sali 305 ll. p, Urzędu Miejskiego w GzechowlcachDziedzicach Plac Jana Pawła ll 1.

Organem właściwymdo wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz CzechowicDziedzic, zaśorganami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowiskosą:
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Bielsku - Białej ( właściwydo wydania opinii
sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach (właŚciwy do
dokonania uzgodnienia).

Jednocześnie wzywa się strony, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje
społeczne a także inne osoby, jezeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na
jej przedmiot do udziału w rozprawie (osobiścielub przez pełnomocnika) oraz do złożenia
przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów oraz innych dowodów.
Pełnomocnictwo winno byó stwierdzone na piśmiei doręczone prowadzącemu rozprawę,
Uprzedza się, że nieobecnośó na rozprawie stron nalezycie wezwanych, nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia (ań. 94 § 1 k.p.a.),

Zgodnie z ań.. 49 § 2 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia, w ktorym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.
Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 8 sierpnia 2019
Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wvw.bip.czech.owiceroku
dziedzice,pl zakładka ogłoszenia; folder informacje o środowisku ijego ochronie, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia,
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