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                                                                   OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. - o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (j.t.: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz informuje o wydaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa punktu zbierania odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 92 na części działki 
o nr geodezyjnym 972/11 (obręb Siewierz) prze firmę Xaum Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 48B, 43 – 
170 Łaziska Górne.

1. Decyzja została wydana dla Pełnomocnika Inwestora Pani Doroty Pogoda ul. Długa 47/39
41 – 506 Chorzów. 

2. Z decyzją,  a także z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i  Gminy 
Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470 Siewierz, pok. nr 24, II piętro.

Pouczenie:
1.  Od  niniejszej  decyzji  przysługuje  stronom prawo wniesienia  odwołania  do  Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w 
terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 Kpa tj. do dnia 
13.12.2022 r.
2.  W trakcie  biegu  terminu  wniesienia  odwołania  strony  mogą  się  zrzec  prawa  do  wniesienia 
odwołania  wobec  organu  administracji  publicznej,  który  wydała  decyzję.  Z  dniem  doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że 
decyzja  podlega  natychmiastowemu  wykonaniu  i  brak  jest  możliwości  zaskarżenia  decyzji  do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Nie jest  możliwe skuteczne  cofnięcie  oświadczenia  o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora Pani Dorota Pogoda

ul. Długa 47/39

41 – 506 Chorzów,

2. XAUM Sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 48B

43 – 170 Łaziska Górne

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.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejszą informację uznaje się za doręczoną po upływie 14 od dnia publicz-
nego obwieszczenia.  

Kopia:
aa.

http://www.siewierz.pl/
http://www.siewierz.bip.info.pl/


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

http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695

