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Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochrome,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późno zm.), zwanej dalej ustawą ooś - w związku
z wydaniem przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nr ZSE.6220.13.2018 z dnia .Id. kwietnia 2019 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie
odpadów złomu", planowanego do realizacji przy ul. Waryńskiego w Piekarach Śląskich, na
części działki nr 1422/13, obręb Piekary Wielkie, A.m. 2-7 BRZ, zgodnie z postanowieniem
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 22 maja 2018 r. Nr
SKO/OSW/41.9/243/201817426/RN
o wyznaczeniu
Prezydenta Miasta Bytomia do
załatwienia przedmiotowej sprawy, proszę o podanie do publicznej wiadomoścl mformac!l
o wydanej przez organ decyzji i o mozliwościach zapoznania się z jej treścią oraz
dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy
oos - w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście Piekary Śląskie, na okres 14 dni od daty
otrzymania ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, proszę o zwrot ww. ogłoszenia z adnotacją o terminie
wywieszenia.

Załączniki:
- ogłoszenie Prezydenta Miasta Bytomia
uwarunkowaniach nr ZSE.6220.13.2018.
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Otrzymuje do wiadomości:
ZSE-aa.
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Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późnozm.), zwanej
dalej ustawą oos, podaje sie do publicznej wiadomości informację:
l) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nr ZSE.6220.13.2018 z dnia .1.1. kwietnia 2019 r., w której stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
"Zbieranie

odpadów złomu"

planowanego do realizacji przy ul. Waryńskiego w Piekarach Śląskich, na części działki nr
1422/13, obręb Piekary Wielkie, A.m. 2-7 BRZ.
2) o mozliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy,
w tym z opiniami organów, o których mowa wart. 64 ust. 1 ustawy oos, tj. opinią
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy
ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokó~nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach
pracy urzędu (tel.: 32 2836342), tj.: w poniedziałek 7 0_ 1730, wtorek - piątek iO _ 1500
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