GGŚ – II. 6220.000003.2022

Siewierz 20.05.2022 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. - o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla
przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno –
biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Siewierzu rejon
DK 91 (dawnej DK 1) na części działek o nr geodezyjnych: 8285/4, 8340 (obręb Siewierz.
1. Wnioskiem z dnia 21.02.2022 r. (data wpływu 25.02.2022 r.) Pan Piotr Renke działający z
pełnomocnictwa Prezesa Zarządu Pani Wirginii Leszczyńskiej firmy DL INVET GROUP II Sp. z
o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mielęckiego 10, 40 – 013 Katowice zwrócił się o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjno
– magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturą techniczną w Siewierzu rejon DK 91 (dawnej DK 1) część działek: 8285/4 oraz
8340 (obręb Siewierz), powiat będziński dołączając do wniosku kartę informacyjną
przedsięwzięcia.
2. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 37, pkt 54b, pkt 58b –
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
3. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj.; Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) organ prowadzący
postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego
przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie
Górniczej oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie – Zarząd Zlewni
w Katowicach.
4. Organy te wydały opinie, postanowienie:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach – postanowienie z dnia 10 maja 2022 r.;
sygn. WOOŚ.4220.147.2022.WG.1 – stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej – opinia sanitarna z dnia 18
marca 2022 r.; sygn. NS/ZNS/523.129.1050.13/2022 - stwierdzająca konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w
Katowicach – opinia z dnia 24marca 2022 r. sygn. GL.ZZŚ.2.435.59.2022.KR RKW – 2022-5432
stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Katowicach w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia za pośrednictwem
tutejszego organu.
Zgodnie z art. 127a - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może się zrzec prawa do
wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postępowanie staje się ostateczne i
prawomocne, co oznacza, że postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
możliwości zaskarżenia postanowienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest
możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora Pan Piotr Renke
Bauren Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Świerklańska 12
44 – 200 Rybnik,
2. DL INVEST GROUP II Sp. z o.o.
ul. Mielęckiego 10
40 – 013 Katowice
3. Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym- poprzez publiczne obwieszczenie:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.pl,
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470
Siewierz
Kopia:
aa.
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych tzw. (RODO)
(Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05. 2016 r. , str. 1) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16,
42 – 470 Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470 Siewierz.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695.

