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Czechowice-Dziedzice, 25,1 0,201 9r.

obw!eszczenie

Burm istrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 25 października 2019 roku

o

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Na podstawie ań, 33 ust,l,w związku z art. 79 ust.,1 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2018r., poz.
2081 ze zm,), podaje się do publicznejwiadomości, iz

- w dniu 11 kwietnia 2019 r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.

:

"Budowa stacji paliw płynnych igazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną 3stanowiskową, myjnią automatyczną, parkingami, obiektami towarzyszącymi,
infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz wewnętrznym układem drogowym
w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów (dz. nr 3197/33, 3197/39, 3197l40,3197l42 obręb 0001 Czechowice,
- w dniu 25 pażdziernika 2019 roku przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania
w/w przedsięwzięcia na środowiskoplanowanego do realizacji w CzechowicachDziedzicach,
ktorego inwestorem jest BP EUROPA SE Oddział w Polsce ul, Jasnogórska 1; 31-358
Krakow;

-

organem właściwymdo przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach jest Burmistz Czechowic-Dziedzic,
- organami właściwymido dokonania uzgodnień oraz wydania opinii są odpowiednio
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy
lnspektor Sanitarny w Bielsku-Białej,
- z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem oraz rapońem oddziaływania na środowisko można
zapoznaÓ się w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła ll
w Wydziale ochrony Środowiska i Rolnictwa codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od
poniedziałku do środywgodz. od 7@ do 15@, czwartek w godz. od 7@ do 17@, piątek
w godz. od 730 do 1330 (pok. 405 lllp,)
- uwagi i wnioski mozna składac w Urzędzie Miejskim Plac Jana Pawła ll 1
*
w formie pisemnej drogą pocztową lub na biurze podawczym Urzędu Miejskiego
*
ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego (pok.
405)
terminie 3_0 dni od dnia podania do publicznei wiadomościninieiszeqo
obwieszczenia na stronie internetowei urzedu Mieiskiego www.bip,czechowicedziedzice.pl zakładka ogłoszenia. folder informacie o środowisku i iego ochronie
- organem właŚciwym do rozpatzenia uwag i wniosków jest Burmistz Czechowic-Dziedzic.
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