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 Panstwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Gliwicach 
ul. Stefana Banacha 4 
44-100 G Iiwice 

'* 
Dot.: Opinii Sanitarnej znak: Nr NS/ZNS-G-523-46( 1)116 z dnia 30 wrzesnia 2016 r. 0 braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi~wzi~cia, pn.: 
"Budowa skladu mialu w~gla kamiennego mogqeego pomiescie 300 000 ton, zlokalizowanego 
na terenie Huty Lab~dy". 

W zwi~ku z prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bytomia post~powaniem 
w sprawie 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia pn.: 
"Budowa skladu mialu w~gla kamfennego mogqeego pomidefe 300 000 ton, zlokalizowanego 
na terenie Huty Lab~dy", z wniosku sp61ki: Zaklad Energo Mechaniczny Lab~dy Sp. z o. o. 
z siedzib~ w Gliwicach, z dnia 13 lipca 2016 r., zgodnie z postanowieniem Samorz~dowego 
Kolegium Odwolawczego w Katowicach znak: SKO-OSW-428/6181171821161RN z dnia 21 
listopada 2016 r. 0 wyznaczeniu tut. Organu do prowadzenia post~powania w ww. sprawie, 
bior~c pod uwag~: 

uzupclnienie do Karty Informacyjnej Przedsi~wzi~cia, w zwi~zku ze zmianami 
w ustawie z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z p6in. zm.), 
ktore weszly w Zycie z dniem 1 stycznia 2017 r., przedlozone przez pelnomocnika 
inwestora, pismem nr PKUMSAJP4IBPIPW/306117 z dnia 8 lute go 2017 r., oraz 
zmian~ zasi~gu przewidywanego obszaru, na ktory b~dzie oddzialywac 
przedsi~wzi~cie, dokonan~ przez tut. Organ w wyniku weryfikacji danych, na 
podstawie analizy mapy ewidencyjnej dla obr~bu: KuZnica i Lab~dzkie Pola 
w Gliwicach, zal~czonej do wniosku z dnia 13 lipca 2016 r. oraz obr~bu Dziermo 
w Pyskowicach, przedlozonej w ramach uzupelnienia przy pismie z dnia 8 lutego 
2017 r., stosownie do wymogow art. 74 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a ustawy oos, 

- dzialaj~c na podstawie art. 64 ust.l pkt 2 ustawy oos, ponownie wnosz~ 0 wydanie opinii 
w sprawie obowi~zku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego 
przedsi~wzi~cia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu 
raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozpor~dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsi~wzi~c mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko (tekstjedn.: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 71), planowane przedsi~wzi~cie kwalifikuje si~ do rodzaju 
przedsi~wzi~c mog~cych potencjalnie znacz~co oddzialywac na srodowisko. 

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy, w zalaczeniu przedktadam uwierzytelnione kserokopie nast~pujacych 
dokumenty: 

1. 	 Wniosek 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.07.2016 r. 
2. 	 Pismo Prezydenta Miasta Gliwice nr SR.6220.1.22.20 16 z dnia 29 listopada 2016 r. dotycZltce 

przekazania akt sprawy. 

http:SR.6220.1.22.20


3. 	 Postanowienie Samorz~dowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach z dnia 21.11.2016, znak 
SKO-OSW-428/618117 I821161RN. 

4. 	 Wezwanie tut. Organu z dnia 13 stycznia 2017 r. nr ZEC.6220.29.2016. 
5. 	 Uzupelnion~ Kart~ lnformacyjn~ Przedsi~wzi~cia wraz z pismem pelnomocnika inwestora z dnia 

8 lutego 2017 r. nr PKUMSAlP4IBP/PW/306117 i plyUt CD. 
6. 	 Zawiadomienie nr ZEC.6220.29.2016 z dnia 23 lutego 2017 r. dotyc~ce ustalenia przez tut. 

Organ zasi~gu przewidywanego obszaru, na ktory b~dzie oddzialywae przedsi~wzi~cie. 
7. 	 Zawiadomienie nr ZEC.6220.29.2016 z dnia 23 lutego 2017 r. dotyc~ce uprawnien do udzialu w 

post~powaniu na prawach strony, przez wlascicieli i wladaj~cych nieruchomosciami znajduj~cymi 
si~ w obszarze oddzialywania przedsi~wzi~cia. 

8. 	 Pelnomocnictwo. 
9. 	 Wypisy i wyrysy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego dla terenow 

obejmuj~cych: dzialk~ nr 70, obr~b: Lab~dzkie Pola w Gliwicach i fragment dzialki nr 235116, 
obr~b: Dziermo w Pyskowicach, zostaly przeslane przy wniosku Prezydenta Miasta Gliwice 
z dnia 12.09.2016 r. znak: SR.6220.1.22.2016. 

Otrzymujll: 
I . Pani Anna Jelonek - pelnomocnik sp61ki: 


Zaklad Energo Mechaniczny Lab~dy 


Sp. z 0.0. z siedzib~ w Gliwicach (Inwestor) 

adres do korespondencji: 

PKiMSA "CARBOAUTOMA TYKA" S.A. 

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168. 


2. Huta Lab~dy S.A., 44-109 Gliwice, ul. Zawadzkiego 45,. 
3. Prezydent Miasta G liwice, 44-100 G liwice, ul. Zwyci~stwa 21. 
4. Prezydent Miasta Gliwice - Skarb Panstwa, 44-100 Gliwice, ul. Zwyci~stwa 21. 
5. Starosta Powiatu Gliwickiego - Skarb Panstwa, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17. 

/6.)3urmistrz Miasta Pyskowic, ~4-120 Pyskowice, ul. Strzelc6w Bytomskich 3. 
'Y Pozostale strony post~powanta: 

(poniewaz liczba stron w niniejszym post~powaniu 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach przekroczyla liczb~ 20, to zgodnie z art. 74 
ust. 3 ustawy oos, zastosowano przepis art. 49 kpa. - w tym przypadku strony 
post~powania mog~ bye zawiadamiane 0 decyzjach i innych czynnosciach organow 
administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyj~ty 
w danej miejscowosci sposob publicznego oglaszania). 

Otrzymuje do wiadomosci: 
ZE - aa. 

Oprac.: J.Szumega 

22 lutego 2017 r. 



