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PREZYDENT MIASTA
TYCHY
Tychy, dnia

lKo.6220.33.2o12.AŻP

11

czerwca 2012r.

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym
prowadzonym z udzialem społecze stwa
t

z

Na podstawie art. 30,33 ust.1 oraz art' 34 i 79 ustawy dnia 3 paŻdziernika 2008r'
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze stwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z2008 roku Nr 199, poz.
1227zp Źn'zm'),

zawiadamiam

o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oJaz
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla pzedsięwzięcia
pn. ,,Budowa i przebudowa zakładu TOP-THIMM opakowania Sp. z o. o. Sp. k., przy ut.
Katowickiej {88 w Tychach'' usyrtuowanego na działce ew nr 223132 obręb 0001 Tychy.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek ToP - TH|MM opakowania Sp. z o. Q'
Sp. k., ul' Katowickiej 188, 43-100 Tychy, działającego przez pełnomocnika Panią Annę
Płachta.
Zgodnie z arl.79 ust 1 ustawy z dnia z dnia 3 paŹdziernika 2008r' o udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społecze stwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na Środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest
udziałem
społecze stwa.

z

Prezydent Miasta Tychy jest organem właściwymdo wydania decyzji oraz do rozpatzenia
uwag i wnioskÓw. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Pa stwowym Powiatowym
lnspektorem Sanitarnym w Katowicach oraz Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska
w Katowicach.

Jednocześnięzawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościzapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wnioskÓw w terminie 21 dni od daty ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia, tj. od 13 czerwca 2012r. do dnia 03 lipca 2012r.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą byĆ wnoszone W formie pisemnej lub
ustnie (w siedzibie Wydziału Komunalnego ochrony Środowiska i Ro]nictwa Urzędu Miasta
Tychy, Al. Niepo^dległości49 (Vlllp' pg_koj 8_92), w dniach od poniedziałku do środy
w godzinach od 800-1500, w czwartek od 800 _ 1700 orazw piątek od 800 _ 1300'

Uwagi lub wnioski złozone po upĘwie Wyznaczonego terminu pozostawia się bez
rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy, z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeristwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na Środowisko'

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone W publicznie dostępnym wykazie danych na
Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy: bip.umtychy.pl olaz
wywieszone n tablicy w Urzędzie Miasta iw miejscu realizacji przedsięwzięcia.
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