Psary, dnia 02.04.2014r.
Nr RPPII.6220.000004.2014
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PSARY
Na podstawie art. 33, art. 34, art. 35, art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z
dnia
3
października
2008r.
o
udostępnianiu
informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Hala magazynowa - Psary””
Miejsce lokalizacji inwestycji:
- Obręb Psary: 2556/6, 2556/5, 2556/7
Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek złożony przez DL Project
Management S.A. z siedzibą w Katowicach
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali magazynowej wysokiego składowania
wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem drogowym. Wewnątrz
projektowanej hali przewidziano zaplecze techniczne i pomieszczenia biurowe.
Trzypoziomowa część biurową będzie usytuowana po północnej stronie hali nad dokami.
Na parterze przy strefie biur w jednym z narożników będzie znajdować się kotłownia,
pomieszczenie przyłączy oraz stacja transformatorowa. Od północnej strony hali
znajdować się będą rampy przeładunkowe dostępne z poziomu z poziomu hali oraz 3
bramy wjazdowe, dostępne z poziomu placu manewrowego.
Inwestycja będzie wymagała wykonania przyłączy energetycznych, teletechnicznych,
wodociągowych oraz gazociągu.
Układ drogowy będzie tworzyć plac manewrowy usytuowany po północnej stronie budynku
przy strefie ramp przeładunkowych, system dróg wewnętrznych( wraz z drogami
pożarowymi przebiegającymi wzdłuż dłuższych boków boków hali) oraz parkingiem dla
gości usytuowanym po wschodniej stronie budynku.
Obiekt będzie udostępniany klientom do prowadzenia działalności w zakresie
magazynowania.
Nie
przewiduje
się
prowadzenia
produkcji
w obiekcie, jak również nie przewiduje się magazynowania substancji niebezpiecznych czy
stanowiących zagrożenie np. wybuchem.
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przyjętym uchwałą Rady Gminy Psary Nr XLVIII/395//201 z dnia 28 października 2010r.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Hala magazynowa - Psary” jest Wójt Gminy Psary.
Organem właściwym do dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem
decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, natomiast organem
właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie
Górniczej.
W niniejszej sprawie organ przeprowadza udział społeczeństwa, ze względu na złożenie

przez Inwestora Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z następującą dokumentacją:
- wnioskiem o wydanie decyzji z wymaganymi załącznikami;
- opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie
Górniczej (sygn. NS/ZNS/523/604/3684/64/2013) odnośnie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko;
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (sygn.
WOOŚ.4240.763.2013.IŁ) odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko oraz określającym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- postanowieniem Wójta Gminy Psary o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na
środowisko
oraz
określeniu
zakresu
raportu
o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia;
- raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Hala magazynowa Psary”
można się zapoznać w Referacie Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Psarach
przy ul. Malinowickiej 4, (II piętro, pokój nr 214), w godzinach urzędowania:
poniedziałek: od 730 do 1700
wtorek - czwartek: od 730 do 1530
piątek: 730 do 1400
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków
w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej
wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 03.04.2014r. do dnia 23.04.2014r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.:
 w formie pisemnej - w biurze podawczym Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@psary.pl
 do protokołu w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4 (I piętro, pokój 105 lub II
pietro, pokój 214).
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Psary.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie :
– tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary przy ul. Malinowickiej 4;
–

stronie Biuletynu Informacji Publicznej : www.bip.psary.pl ;

– tablicach ogłoszeń sołectwa Psary;
– w miejscu planowanej inwestycji.

