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Burmistrz Mikołowa 
Rynek 16 

PL - 43-190 MIKOŁÓW 
 

Mikołów, dnia 24 września 2019 roku 
BGO.6220.7.2019.AO 

 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm), w związku z wnioskiem z dnia 25 marca 2019 roku, 
Pana Andrzeja Skrzypczyka – pełnomocnika inwestora Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą przy 
al. Jana Pawła II 4 w Jastrzębiu Zdroju, przesłanym do tutejszego urzędu pismem z dnia 30 kwietnia 2019 roku, 
znak: ZWWŚPiGG.6220.00001.2019.MF24 przez Wójta Gminy Ornontowice (data wpływu do UM Mikołów: 
06.05.2019 r.), w związku postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 
z dnia 19 kwietnia 2019 roku, znak: SKO.OSW/41.9/188/2019/6238/RN w sprawie wyłączenia Wójta Gminy 
Ornontowice od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 
 

„Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV „Budryk” w Ornontowicach” 
 

Burmistrz Mikołowa informuje że w dniu 24 września 2019 roku została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. 

 
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołów 
Rynek 16, pok. 25 w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz 
w piątki od 7.30 do 14.00 w terminie 14 dni licząc od dnia 4 października 2019 r. 
 
Od powyższej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                             
w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie uważa się za 
dokonane. 
 
Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dzień, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje 
się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
 

Z up. Burmistrza 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

Sabina Winnicka-Mrowiec 
/podpisano elektronicznie/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej: Urzędu Miasta Mikołowa, Urzędu Gminy Ornontowice oraz Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 


