Psary, dnia 25.04.2014r.
Nr RPPII.6220.18.2012
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 2013r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 155 cytowanej ustawy oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust.
4, art. 87 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 (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek firmy DL Project Management SA z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10 (dawniej FENIX-INVEST Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10) reprezentowanej przez Pana Piotra Skałkę z firmy „ASPEKT” Sp. z o.o. z siedzibą
w Jaworznie ul. Chopina 96, zgodnie z udzielony pełnomocnictwem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany
ostatecznej decyzji Wójta Gminy Psary Nr RPPII.6220.18.2012 z dnia 19.02.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„ Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
zlokalizowanego na działkach:
- Obręb Psary: 2556/7, 2556/6, 2556/8, 2556/5, 2545, 2556/4, 2556/1,
- Obręb Sarnów: 861/5, 913/2, 309/1, 308, 307/2, 914/2, 914/1, 316/5, 320/9, 320/8, 363/7, 320/15, 320/16, 320/18, 320/20, 330/1,
- Obręb Łagisza: 113, 151, 152.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie węzła należącego do grupy węzłów WB – bezkolizyjny tylko na drodze nadrzędnej (DK86).
Wyjazd oraz wjazd na przedmiotowym węźle od strony DK86 będzie odbywał się poprzez nowo projektowane pasy wyłączania
i włączania – po jednym pasie wyłączania i włączania dla każdej z jezdni (z zachowaniem tej kolejności, tj. najpierw wyjazd a następnie
wjazd na DK86). Od strony drogi podrzędnej (droga lokalna) – zaprojektowanej na przedłużeniu ul. Akacjowej – wjazd i wyjazd będzie
odbywał się za pomocą 2 nowo projektowanych skrzyżowań typu rondo. Planuje się w przyszłości zagospodarowanie pobliskich
terenów poprzez budowę centrum logistycznego. Całkowita powierzchnia terenu wymagająca przekształcenia oraz zmiany sposobu
użytkowania to ok. 8,6 ha z czego ok. 2,5 ha to powierzchnie projektowanych elementów utwardzonych. Całkowita powierzchnia terenu
wymagające przekształcenia oraz zmiany sposobu użytkowania to ok. 3,6 ha z wyłączeniem terenów, które w stanie obecnym
użytkowane są jako pas drogowy.
Inwestor wnosi o dokonanie następujących zmian decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
1) usunięcie numerów ewidencyjnych działek a lokalizację scharakteryzować w sposób opisowy;
2) w pkt 3. decyzji wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania
pozwolenia na budowę, w szczególności w projekcie budowlanym pkt 5) – w zakresie zmiany kilometrażu ekranów akustycznych na
projektowanej łącznicy LO31: km 0+088 ÷ 0+172;
3) w pkt 2. decyzji warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich ppkt 9) – w zakresie dopisania „możliwa jest wycinka w kresie lęgowym po uzyskaniu
odpowiedniego odstępstwa od zakazu wycinki”.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.
z 2013r., poz. 1235 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 wspomnianej ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 75 ust 4 cytowanej ustawy z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy Psary w porozumieniu z Prezydentem Miasta Będzina.
Zgodnie z art. 87 wspomnianej ustawy przepisy niniejszego działu oraz działu VI stosuje się odpowiednio
w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje
się
odpowiednio,
z
zastrzeżeniem,
że
zgodę
wyraża
wyłącznie
strona,
która
złożyła
wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 2013r., poz. 267 ze zm.) Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Zgodnie z art. 155 cytowanej ustawy decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyło prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał.

Otrzymują:
1. Strony prowadzonego postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary przy ul. Malinowickiej 4;
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej : www.bip.psary.pl ;
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzin przy ul. 11 Listopada 20;
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bedzin.bip.info.pl;
- w miejscu planowanej inwestycji.
2. Kopia: a/a

