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                                                                  OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz informuje o:

o  przystąpieniu  do  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania   przedsięwzięcia  na  środowisko  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. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Piotra Renke działającego z pełnomocnictwa 
Prezesa Zarządu Pani Wirgini Leszczyńskiej – firmy DL INVEST  GROUP II Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach  przy ul. Mielęckiego 10, 40 – 013 Katowice.

2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz .

3.  Organami  właściwymi  do  wydania  opinii  w  sprawie  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach.

4. Organ właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach.

5. Organ właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

6. Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona dostępna do wglądu w 
Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470 Siewierz pok. 24, II piętro,
- możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 02.08.2022 r. do 01.09.2022 r.
Uwagi wnioski można składać:
-  w formie  pisemnej  w Urzędzie  Miasta  i  Gminy Siewierz  ul.  Żwirki  i  Wigury  16,  42  –  470 
Siewierz,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz pok. 24, II piętro,
- e – mailem na adres: siewierz@siewierz.pl

7. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane prze Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

Kopia:
aa.  
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