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OBWIESZCZE.NIE
Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy zdnia3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko(tj.: Dz.IJ. z20I8. poz, 2081 z poźn, zm.),
wzwtązku zart. 49 i art. 10 ustawy z dnta 14 czervvca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tj.:Dz,U, z2018r,, poz. 2096 zpóźn, zm)
podaje się do wiadomości stron postępowania

iż organ zębrałjuż wystarczające dowody i materiały do wydania

decyzji o środowiskowych
alizację prze dsięw zię cia po l e gaj ąc e go na budowi e
Zespołu magazynowo - produkcyjno - usługowego z zapleczem socjalno_biurowym
uwarunkowani ach na

r

e

i

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych
799lt0, 799lll - obręb Czechowiceo którego inwestorem jest Panattoni
Development Europe Sp. z o.o. Plac Europejski 1 00-844 Warszawa.
79911,3, 79919,

Z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem, raportem oddziaływania przedsięwzięcia
na Środowisko, opiniami i uzgodnieniami organów współdziałających oraz protokołem
Z roZPIavqY administracyjnej otwartej dla społeczeństwa strony mogą zapoznac się w Urzędzie
Miejskim w Częchowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 w Wydziale Ochrony
Srodowiska iRolnictwa codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do środy
w godz. od 7s do l54, czwartek - godz. od 7s do 17b , piątek w god). od 7il do l3u/poń.
405 III p.l z mozliwością wypowiedzenia się równiez, co do zebranych dowodów
i materiałów
w terminie 7 dni od daĘ doręczenia zawiadomienia ( tj. do 4listopada 2019r.).
Zgodnie z art,70 §1 kpa wszystkie strony tego postępowania mają prawo czynnego
udziału w każdym jego stadium,
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomiĆ organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu art,41§ 1 kpa.
Zgodnie z art. 49 § 2 kpa niniejsze zawiadomienię uwaza stę za dokonane po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.
Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomięnia nastąpiło w dniu 14,10, 20Ig
roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oTaz w miejscu realizacjiprzedsięwzięcia.

