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INFORMACJA
Na podstawie art. 79 ust.1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami).

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIA-ZDROJU

podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.:
„Posadowienie dodatkowej suszarki kruszywa oraz dwóch dozatorów i elewatora
kruszywa przy istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Jastrzębiu-Zdroju na terenie
działki 713/13”.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zostało wszczęte w dniu
2 stycznia 2019 r., na wniosek Pani Joanny Zajdowicz działającej na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Wojciecha Słomkę Prezesa Zarządu SW. Sp. z o.o.
z siedzibą w Rybniku przy ul. Ligockiej 6B. Przedmiotem decyzji jest określenie
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu
dodatkowej suszarki kruszywa oraz dwóch dozatorów i elewatora kruszywa przy istniejącej
wytwórni mas bitumicznych w Jastrzębiu-Zdroju na terenie działki 713/13.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
Organem właściwym do zaopiniowania realizacji przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śl.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy, które
wyłożone będą do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 w pokoju nr 515A, V piętro oraz o możliwości składania
uwag i wniosków, w terminie od 09.04.2019 r. do 08.05.2019 r. do wniosku i raportu
oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać na piśmie, ustnie do protokołu
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej os@um.jastrzebie.pl w terminie j.w.
Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta JastrzębieZdrój.
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