oS.6220.45.2019

Czechowice-Dziędzice, l4.I0.2019 r,

obwieszczenie
o \rys zczęciu postępowan ia
i

6I §1 i § 4

ustawy z dnia 14 czqwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.IJ, z 2018 L, poz. 2096 zę zm.) w zwtązku z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. zż0I8 r., poz.208l ze zm.)

Zgodnie

z

art.

49

art,

zawiadamiam
tż w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 został złożony
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rcaltzację
przedsięwzięcia pod nazwą,.
,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej z pozostaĘmi obiektami i infrastrukturą
techniczną - na potrzeby dzialalności polegającej na montażu silników elektrycznych
oraz generatorów prądu izwiązanych z tym podzespołów dla pojazdów elektrycznych na działce ewidencyjnej 20781104 oraz częściowona działce ewidencyjnei nr 2078/101,
2078110ż, 20781100 obręb 0001 Czechowice, jednostka ewidencyjna Czechowice_
Dziedzice - miasto",
którego inwestorem j est:

7R Częchowice-Dziedzicę2 Sp. z o.o., ul. Ludwinowska 7,30-331 Krakow.
Ze złożonymwnioskiem, w tym kańą informacyjną przedsięwzięcta strony mogą
Zapoznaa się w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziędzicach Plac Jana Pawła II 1
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od
poniedziałku do środyw godz. od 7S do l5S, czwartek w godz. od 7! do l7T , piątek
w godz. od 7! do 13u/pok, 405 III p./.
Zgodnte z art, 10 §1 kpa wszystkie strony tego postępowania mają prawo czynnego
udziału w kazdym jego stadium.
W toku postępowania strony oruz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomiĆ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego adręsu art.41, § 1 kpa.
Jednocześnie informuję, iz tut. organ pismem nr OŚ.eZZ0.45,2019 z dnla 14.10.2019 r,
zwrocił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wBielsku-Białej oraz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlęwnt Małej Wisły w Katowicach o wydanie opinii co do
-

Potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia,

na

środowisko przedmiotowego

