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ITKJII. 7624/7 /2009/RC Brzesko, dnia 02.06.2009 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczeciu postepowania

Dzialajac na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r

Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p. zm), w

zwiazku z art. 71 ust 2 pkt 1, art. 73 ust 1, art. 74 ust 3 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

zawiadamiam, ze: w dniu 18 maja 2009 r. na wniosek Firmy "SUPER KRUSZ" Spólka z o. o.

32-825 Borzecin, Warys 313a, wszczete zostalo postepowanie administracyjne w sprawie

uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

polegajacego na: Eksploatacji odkrywkowej zloza kruszywa naturalnego Mokrzyska- Bucze.

Wniosek dotyczacy przedmiotowej sprawy znajduje sie do wgladu w godzinach pracy

Urzedu Miejskiego w Brzesku, tj. od poniedzialku do piatku od godz. 730do 1530w Referacie

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska ul. Glowackiego 51 pok. 111, I pietro.
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ITK.III. 7624/7/2009/RC Brzesko, dnia 02.06.2009 r.

OBWIESZCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 61 § l ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póznozm), w zwiazku z art. 33 ust. 1,
art. 79 ust 1 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam ze:
1) przystapiono do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsiewziecia

polegajacego na: "Eksploatacji odkrywkowej zloza kruszywa naturalnego Mokrzyska -
Bucze ",

2) 18 maja 2009 r. na wniosek Firmy "SUPER KRUSZ" Spólka z o. o. 32-825 Borzecin,
Warys 313a, wszczete zostalo postepowanie administracY-inew sprawie uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

3) przedmiotem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie zgoda na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na eksploatacji odkrywkowej zloza kruszywa naturalnego
Mokrzyska - Bucze,

4) organem wlasciwym do:
a) wydania decyzji jest Burmistrz Brzeska,
b) wydania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska,

5) z niezbedna dokumentacja sprawy mozna sie zapoznac w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Brzesku ul. Glowackiego 51,
I pietro pok. 111 w dniach od poniedzialku do piatku w godzinach od 730- 1500

6) w przedmiotowym postepowaniu istnieje mozliwosc skladania uwag i wniosków;
7) uwagi i wnioski moga byc wnoszone:

a) w fonnie pisemnej;
b) ustnie do protokolu;
c) za pomoca srodków komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 wrzesnia
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450,z póznozm.) na adres
e-mail: umbrzesko@brzesko.pl;
W ciagu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomosci, mozna zglaszac uwagi
i wnioski w postepowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie do Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Brzesku ul.
Glowackiego 51, I pietro pok. 111 w dniach od poniedzialku do piatku w godzinach od
730- 1500,

8) organem wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Urzad Miejski w Brzesku,
9) jezeli w toku postepowania wyniknie koniecznosc przeprowadzenia rozprawy

administracyjnej otwartej dla spoleczenstwa, informacja o jej terminie i miejscu zostanie
podana do wiadomosci w tenninie pózniejszym, osobnym pismem.

Informacje powyzsze w przedmiotowej sprawie zamieszczone zostaly na tablicy
ogloszen w Urzedzie Miejskim w Brzesku ul. Glowackiego 51, na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Brzesku www.brzesko.pl w zakladce
"srodowisko" oraz w miejscu inwestycji.
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