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Czechowic ę-Dziędzicę,

23

.I0.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czechowic - Dziedzic
z dnia 23 października 2019 roku
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddzia}ywania przedsięwzięcia na

środowisko

Na podstawie art. 33 ust.I, w związku z art.79 ust.l ustawy z dnia 3 październtka
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę społeczeństwa
w ochronie środowiska otaz o ocęnach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2018 r., poz.
208l zę zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, iz:

- w dniu 24 maja 2019 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realtzację przedsięwzięcia pn. :

,,Budowa drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z drogą krajową nr 1 (DK-l)
w Czechowicach-Dziedzicach - Etap IIo'.
- w dniu 23 pażdziernika 2019 roku przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziĄwania
vv/w przedsięwzięcia na środowisko planowanego do realtzacji w Czechowicach
Dziędzicach,
którego inwestorem jest Zarząd Powiatu Bielskiego, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko_Biała;
- organem właŚciwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskooraz wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Czechowic-Dziędzic,
- organami właŚciwymi do dokonania uzgodnień oraz wydania opinii są odpowiednio:
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach, Państwow} Powiatow} Inspektor
Sanitarny w Bielsku-Białej oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd
zlęwnt w katowicach,
- z dokumęntacją sprawy tj.: wniosktęm oraz raportem oddziaływania na środowisko można
zaPoznaĆ się w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1
w W^ydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( IIIp, pok. 405) poniedziałek środaw godz.
od 7! do 15&, czwartek w godz. od 7il do 17&, piątet w godz, Óa z30 do 13u,
- uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim Plac Jana Pawła II 1:
* w formię pisemnej drogą pocztową lub na,biurze podawczym Urzędu Miejskiego
* ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego ( pok.
405)

w terminie 30 dni od dnia podania do publicznei wiadomości ninieiszego obwieszczenia
na stronie internetowei urzedu Mieiskiego www.bip.czechowice-dziedzice.pl zakładka
ogłoszenia folder informacie o środowisku i iego ochronie
- organem właŚciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest BurmistrzCzechowic-Dzlędzic.

Z

up.j!

p.v{[R7Rz,ł

"f;gfm/*:lV; i ll :_:

ńTi: ff "§ ;:iT;H

