
PREZYDENT MLASTA anOMIA 
f! 

ul. PIlTkOW8 2 
4l-902 Bytom 

ZEC.6220.29.2016 
By tom, ~5 1utego 2017 r. 

Ilr._•.•••.... 
doil ~ ...•. •.... fodpis... • 
zla aj(tc na po stawle art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 

Urz~d Miejski w Pyskowicach 
ul. Strzelcow Bytomskich 3 
44-120 Pyskowice 

administracyjnego (tekstjedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6Zn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z poin. zm.) - w zwi'lZku 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 kamiennego 
mogqcego pomiescic 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Lab~dy", z wniosku 
Inwestora, spolki: Zaklad Energo Mechaniczny Lab~dy Sp. z o. o. z siedzibq w Gliwicach 
zgodnie z postanowieniem Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach znak: 
SKO-OSW-428/6181171821l61RN z dnia 21 listopada 2016 r. 0 wyznaczeniu tut. Organu do 
prowadzenia post~powania w ww. sprawie, uprzejmie prosze 0 zawiadomienie stron 
post~powania 0 czynnosciach organu, poprzez obwieszczenie lub winny zwyczajowo 
przyj~ty w Urz~dzie Miejskim w Pyskowicach sposob publicznego oglaszania, na okres 14 
dni od daty otrzymania obwieszczenia. 

Po uptywie cztemastu dni od dnia obwieszczenia, prosz~ 0 zwrot powiadomien, 
z adnotacjq 0 terminie wywieszenia. 

Zal~czniki (obwieszczenia): 
1) Zawiadomienie stron 0 zmianie zasi~gu przewidywanego obszaru, na ktory b~dzie 

oddzialywac przedsi~wzi~cie, 
2) 	 Zawiadomienie 0 uzyskaniu przymiotu strony, przez wlascicieli i wladajqcych 

nieruchomosciami (osoby fizyczne), znajdujqcymi si~ w zasi~gu przewidywanego 
oddziatywania przedsi~wzi~cia, na terenie Gminy Pyskowice, obr~b Dzieri:no, 

3) 	 Zawiadomienie 0 wystqpieniu Prezydenta Miasta Bytomia z wnioskiem do organow 
opiniujqcych 0 powtome wydanie opinii w trybie art. 64 ust.l pkt 1 i 2 ustawy oos, 
w sprawie obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na 
srodowisko. 

Otrzymuje do wiadomosci: 
ZE- aa. 
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OBWIESZCZENIE 

Ozialajqc na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
post«powania administracyjnego (tekst jedn.: Oz. U. z 2016 r. poz. 23 z pain. zm.) oraz art. 
73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost«pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jedn.: Oz. U. z 2016 r. poz. 353 z pain. zm.), zwanej 
dalej ustawq oos - w zwiqzku 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 kamiennego mogqcego pomiescic 300 000 
ton, zlokalizowanego na terenie Huty Lab~dy", z wniosku Inwestora, spalki: Zaklad Energo 
Mechaniczny Lab«dy Sp. z o. o. z siedzibq w Gliwicach - zgodnie z postanowieniem 
Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach znak: SKO-OSW
428/6181171821 16IRN z dnia 21 listopada 2016 r. 0 wyznaczeniu tut. Organu do prowadzenia 
post«powania w ww. sprawie, 

zawiadamiam 

ie w wyniku ustalen organu dokonanych na podstawie: 
wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 lipca 
2016 r. wraz z zalqcznikami, przekazanego przez Prezydenta Miasta Gliwice pismem 
nr SR.6220.1.22 .20 16 z dnia 29 listopada 2016 r., 
uzupelnienia do wniosku, pismem nr PKUMSAlP4IBPIPW/306117 z dnia 8 lutego 
2017 r., przeslanego przez pelnomocnika Inwestora, dotyczqcego Karty Informacyjnej 
Przedsi«wzi«cia, w zwiqzku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie oos, ktare 
weszly w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r. oraz mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru 
gruntaw dla terenaw polozonych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice, 
obr«b Ozierzno, 

przewidywany teren, na ktoryrn bfdzie realizowane przedsifwzifcie obejrnuje dzialki: 

lednostka ewidencyjna: rn. Gliwice 

Obr«b: Kuznica [nr 0029] 


dzialka nr 1, 13; 

Obr«b: Lab«dzkie Pola [nr 0033] 


dzialka nr 70; 

lednostka ewidencyjna: Pyskowice 

Obr«b Ozierzno [nr 0002] 

A.m. 7 dzialka nr 235/16. 

przewidywany obszar, na ktory bfdzie oddzialywac przedsifwzifcie obejmuje dzialki: 

lednostka ewidencyjna: rn. Gliwice 

Obr«b: Kuznica [nr 0029] 


dzialka nr 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14/4; 

Obr«b: Lab«dzkie Pola [nr 0033] 


dzialka nr 68, 69, 70; 


lednostka ewidencyjna: Pyskowice 

http:SR.6220.1.22.20
http:ZEC.6220.29


Obr~b Dzierzno [nr 0002] 
A.m. 7 dzialka nr: 	 11, 13, 42117, 46117, 51125, 52117, 56117, 57117, 59116, 71117, 

73116,98117,99117, 100116, 102/17, 103/17, 147117, 150/16, 152/16, 
154/16, 156/16, 158/16, 162/16, 164/16, 166/16, 169/16, 204/16, 
205/16,206/17,225/17,235/16. 

Zgodnie mapet ewidencyjnet w skali 1: 2000 (Mapa nr 3) doletczonet do wniosku 
o wydanie decyzji z dnia 13 lipca 2016 r., przewidywany teren, na kt6rym b~dzie realizowane 
przedsi~wzi~cie (na mapie zaznaczony liniet czerwonet ciqglct) obejmuje nieruchomosci: 
dzialk~ nr 1, Obr~b Kuznica - sklad mialu w~gla wraz z droget ppoz. i dzialk~ nr 70, obr~b 
Lab~dzkie Pol a w Gliwicach - wylot i odprowadzenie oczyszczonych w6d opadowych 
i roztopowych, a takZe fragment dzialki nr 235/16, obr~b Dzierzno w Pyskowicach. Jak 
wynika z mapy, inwestycja obejmuje r6wniez dzialk~ nr 13, obr~b Kuznica w Gliwicach, 
polozonet na poludnie od gran icy planowanego skladu w~gla, na kt6rej zaplanowano 
stanowiska czerpania wody i utwardzenie terenu dla dojazdu samochod6w 
przeciwpozarowych. W zwietzku z tym, ze dzialka nr 13 nie zostala wymieniona w Karcie 
Inforrnacyjnej Przedsi~wzi~cia zaletczonej do wniosku z dnia 13 lipca 2016 r. jako teren 
realizacji przedsi~wzi~cia, przedmiotowet dzialk~ nalezalo wskazae jako miejsce realizacji 
przedsi~wzi~cia. 

Przewidywany obszar, na kt6ry b~dzie oddzialywae przedsi~wzi~cie, zgodnie z ww. 
mapet obejmuje dzialki 0 numerach: 1 i 70 w Gliwicach oraz fragment dzialki nr 235/16 
w Pyskowicach, obr~b Dzierzno. Zasi~g oddzialywania ww. przedsi~wzi~cia zaznaczony na 
mapie przez Inwestora, biegnie r6wnolegle wzdluz granic terenu realizacji przedsi~wzi~cia 
(linia niebieska przerywana), w zwietzku z czym nie uwzgl~dnia on dzialek znajdujetcych si~ 
w poblizu planowanego przedsi~wzi~cia, tj. dzialek setsiednich i najblizszych, na kt6re moze 
rozciqgae si~ potencjalne oddzialywanie przedsi~wzi~cia. Wypis z rejestru grunt6w doletczony 
do wniosku zawiera wprawdzie wykaz dzialek 0 nr ew.: 8,9, 11, 12, 14/4, obr~b Kuznica i nr 
68, 69, obr~b Lab~dzkie Pola w Gliwicach, kt6re znajdujet si~ w poblizu planowanego 
przedsi~wzi~cia, jednakze dzialki te nie zostaly zaznaczone na mapie ewidencyjnej jako 
przewidywany obszar, na kt6ry b~dzie oddzialywae przedsi~wzi~cie. Na mapie nie ustalono 
i nie zaznaczono takze obszaru oddzialywania dla stanowisk czerpania wody wraz 
z utwardzeniem terenu dla dojazdu samochod6w. Zasi~g oddzialywania przedsi~wzi~cia na 
terenie Gminy Pyskowice, zgodnie z przedmiotowet map'l.. r6wniez przebiega wzdluz granicy 
inwestycji i nie uwzgl~dnia dzialek setsiednich i najblizszych, na kt6re moze rozciqgae si~ 
potencjalne oddzialywanie planowanego przedsi~wzi~cia. W wyniku weryfikacji danych 
przez tut. Organ, przewidywany obszar, na kt6ry b~dzie oddzialywae przedsi~wzi~cie 

uwzgl~dnia dzialki polozone najblizej terenu realizacji przedsi~wzi~cia oraz dzialki setsiednie, 
kt6re moget bye naraZone na takie oddzialywanie. W obszarze oddzialywania ww. 
przedsi~wzi~cie znalazly si~ zatem dzialki, dla kt6rych zasi~g oddzialywania ustalono na 
podstawie mapy ewidencyjnej dla obr~bu: Kuznica i Lab~dzkie Pola w Gliwicach oraz obr~bu 
Dzierino w Pyskowicach, przedlozonej do wniosku z dnia 13 lipca 2016 r., wraz 
z p6Zniejszym uzupelnieniem z dnia 8 lutego 2017 r., stosownie do wymog6w art. 74 ust. 1 
pkt 3 i pkt 3a ustawy oos. 
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Dzialaj<tc na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postf(powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6in. zm.) oraz 
art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostf(pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z p6in. zm.), zwanej 
dalej ustawq oos - w zwi<tzku postanowieniem Samorz<tdowego Kolegium Odwolawczego 
w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r. znak: SKO-OSW-428/618117182/161RN 
o wyznaczeniu Prezydenta Miasta Bytomia do prowadzenia postf(powania administracyjnego 
w przedmiocie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, z a w i a dam i am, 
ze w wyniku weryfikacji danych, po ustaleniu przez tut. Organ zasif(gu przewidywanego 
obszaru, na kt6ry bf(dzie oddzialywac przedsif(wzif(cie, uprawnienia do udzialu 
w postepowaniu na prawach strony - w rozumieniu art. 28 kodeksu postf(powania 
administracyjnego, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 3, pkt 3a i pkt 6 ustawy oos, w sprawie 
o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsif(wzi~cia pn.: "Budowa 
skladu mialu wfgla kamiennego mogqcego pomiescic 300 000 ton, zlokalizowanego na 
terenie Buty labfdy", z wniosku sp6lki: Zaklad Energo Mechaniczny Lab~dy Sp. z o. o. 
z siedzib<t w Gliwicach z dnia 13 lipca 2016 r., przyslugui'l wlascicielom i wladaiacym 
nieruchomosciami znajduj<tcymi si~ w obszarze oddzialywania przedsi~wzi~cia, kt6rych dane 
ewidencyjne ustalono odpowiednio, na podstawie przedlozonej mapy ewidencyjnej, wypisu 
z wykazu dzialek ewidencyjnych oraz wypisu z wykazu podmiot6w ewidencyjnych. 
Podmiotami ewidencyjnymi, kt6rzy uzyskali przyrniot strony w niniejszym post~powaniu, 
staty si~ osoby fizyczne (w tym dzierzawcy nieruchomosci Skarbu Panstwa), posiadaj<tce 
tytul prawny do nast~puj<tcych nieruchomosci: 
Dzialki nr: 11, 13, 42117, 46117, 51125, 52117, 56117, 57/17, 59116, 71117,73116, 

98117, 99117, 100116, 102117, 103/17,147117, 150116, 152116,154116, 
156/16,158116, 162/16, 164116, 166116, 169116, 204116,205116, 206/17, 
225/17. 

lednostka ewidencyjna: Pyskowice, Obr~b: Dzierzno, A.m. 7. 

W zwi<tZku z powyzszym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu post~powania 
administracyjnego organy administracji publicznej obowi<tzane s<t zapewnic stronom czynny 
udzial w kazdym stadium post~powania, a przed wydaniem decyzji umozliwic im 
wypowiedzenie si~ co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych z<tdan. 

Strony post~powania mog<t zapoznac si~ z aktami sprawy, uzyskac wyjasnienia 
w sprawie, skladac wnioski, zastrzezenia w siedzibie Urz~du Miejskiego w Bytomiu przy 
ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Srodowiska, pok6j nr 339, II pi~tro 
(tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy urz~du, tj.: w poniedzialek godz.: 730 

- 1730 
, 

wtorek - pi<ttek godz.: 730 
- 1500

. 

Zgodnie z ustawlt z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 20 16 r., 
poz. 922), dane i wykaz os6b fizycznych (wlascicieli i wladajltcych nieruchomosciami), b~dltcych stronami 
post~powania znajdujlt si~ w aktach sprawy. 

http:ZEC.6220.29.20
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Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekstjedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6Zn. zm.), w zwi<tzku z art. 73 ust. 
1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udzia1e spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z poin. zm.), zwanej 
dalej ustaw<t oos, zawiadamia sie strony, ze w ramach prowadzonego post~powania w sprawie 
o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia pn.: "Budowa 
skladu mialu w~gla kamiennego mogqcego pomiescic 300 000 ton, zlokalizowanego na 
terenie Huty Lab~dy", z wniosku spolki: Zaklad Energo Mechaniczny Lab~dy Sp. z o. o. 
z siedzib<t w Gliwicach (Inwestor), z dnia 13 lipca 2016 r. stosownie do postanowienia 
Samorz<tdowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach z dnia 21 1istopada 2016 r. znak: 
SKO-OSW- 428/6181171821161RN 0 wyznaczeniu tut. Organu do prowadzenia post~powania 
w ww. sprawie - w zwicgku z przedlozeniem przez pelnomocnika inwestora uzupelnienia do 
Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (pismo znak: PKUMSAlP4IBPIPW /306/17 z dnia 8 
lutego 2017 r.) z uwagi na zmiany wprowadzone w ustawie oos, ktore weszly w zycie 
z dniem 1 stycznia 2017 r., oraz zmiana zasiegu przewidywanego obszaru, na ktory bedzie 
oddzialywac przedsiewziecie, dokonan<t przez tut. Organ w wyniku weryfikacji danych, na 
podstawie analizy mapy ewidencyjnej dla obr~bu: Kuinica i Lab~dzkie Pola w Gliwicach, 
zal<tczonej do wniosku z dnia 13 lipca 2016 r. oraz obr~bu Dzierzno w Pyskowicach, 
przedlozonej w ramach uzupelnienia przy pismie z dnia 8 lute go 2017 r., stosownie do 
wymog.ow art. 74 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a ustawy oos - Prezydent Miasta Bytomia, pismem nr 
ZEC.6220.29.2016 z dnia 23 lutego 2017 r. wyst<tPil do Regiona1nego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Katowicach i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Gliwicach z wnioskiem 0 powtome wydanie opinii w trybie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ww. 
ustawy, w sprawie obowi<tzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego 
przedsi~wzi~cia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu 
raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. 

Opinie wyraZone przez organy opiniuj<tce, w tym opinia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Katowicach znak: WOOS.4240.668.2016.RK1 z dnia 30 wrzesnia 
2016 r. 0 braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsi~wzi~cia na 
srodowisko i Opinia Sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Gliwicach z dnia 30 wrzesnia 2016 r. znak: Nr NS/ZNS-G-523-46(l )116 0 braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko dla przedmiotowego 
przedsi~wzi~cia, zostaly wydane na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.09.2016 r. 
znak: SR.6220.1.22.20 16. 

http:SR.6220.1.22.20
http:wymog.ow
http:ZEC.6220.29

