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o§:6zzo.z9.2019

Czechowic ę-Dziędzięe,

23 .10 .2019 r.

obwieszczenie

Burmistrza Czechowic - Dziedzic
z dnia 23 października 2019 r,
art. 49 ustawy z dnta 14 częrwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U, z20l8 r,poz.2096 zę zm.) w związkuz art.74 ust. 3 ustawy z dnia
3 paździemika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia]e
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z20I8 r., poz.208I ze zm.)
Zgodnie

z

zawiadamiam

strony postępowania
iz w dniu 23.10,2019 r. przystąpiono do przeprowadzęnia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięci a pod nazw ą,,

o,Budowa drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z drogą krajową nr 1 (DK-l)
w Czechowicach-Dziedzicach - Etap IIo', planowanęgo do rcalizacji w Czechowicach
Dziedzicach, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu Bielskiego z siedzibąw Bięlsku-Białej
prąl uI. Piastowskiej 40

Z dokumęntacją sprawy tj.: wniosktęm oraz raportem oddziaływania na środowisko mozna
zaPoznaÓ się w Urzędzie Miejskim w Częchowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1

w Wydziale Ochrony Srodowiska i R^olnictwa ( IIIp. pok. 405) poniedziałek środaw godz,
od 7s do 15S, czwartek w godz. od 74 do 17e, piątet w godz. Óa Zru do 13U.
- uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim Plac Jana Pawła II 1:
* w formie pisemnej drogą pocztową lub na.biurze podawczym Urzędu Miejskiego
x ustnie do protokołu w Wydziale
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego ( pok.
405)
Zgodnte z ań. 70 §l kpa wszystkie strony tego postępowania mają prawo czynnego udztŃu
w kazdym jego stadium.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawicielę i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomiĆ organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adręsu afi..41§ 1 kpa.
Jednocześnie informuj ę,iżtut, organ pismem nr OŚ.6220 .29.2019 zdnia23.10,ż0I9 r. zwrócił
się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o wydanie uzgodnień
warunków realizacji dla przedsięwzięcia, do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ZarząduZlęwnt w Katowicach o wydanie opinii dla planowanego przedsięwŻięcia.
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