
 Mierzęcice, dnia 14.07.2022 r.

Nr GK.6220.0005.2022

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 1, § 4 i § 5 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 
pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 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 2022, poz. 1029 ze zm.), 
zwanej dalej ooś, Wójt Gminy Mierzęcice

zawiadamia,

że na wniosek Inwestora – Vespolina Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa złożony w 
dniu 06.06.2022 r. (uzupełniony w dniu 08.07.2022 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nawą 
„Zespół przemysłowo – magazynowo – usługowy wraz z segmentami socjalno - biurowymi oraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewidencyjnych: 
127/4, 128/4, 129/4, 130/4, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/4, 136/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 
141/4, 142/4, 143/4, 144/6, 144/8, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 199, 155/2, 156/2, 157/2, 
158/2, 154/4 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 191, 192, 193, 194/4, 195, 196, 197/2, 
198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2, 208/1, 209, 210, 211, 212/1, 213/3, 214, 215, 
obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie”. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Mierzęcice, natomiast wskazany przez 
Inwestora obszar oddziaływania przedsięwzięcia, znajdujący się w odległości 100m od granicy 
terenu realizacji inwestycji, obejmuje działki położone na terenie części sołectwa Nowa Wieś, 
Gminy Mierzęcice, a także oraz części sołectwa Celiny, Gminy Ożarowice.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 37, pkt 54, pkt 58, 
pkt 62 i pkt 88 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), 
jako:
pkt 37) instalacje do naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktów naftowych, c) 
substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, 
niebędących produktami spożywczymi, d) gazów łatwopalnych, e) kopalnych surowców 
energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d, - inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z 
wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw 
domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz 
zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z 
dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych;
pkt. 54) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, 
wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na 
obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.
pkt 58) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, 
realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z 
towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: a) 0,2 ha na obszarach 
objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.
pkt. 62) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z 
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wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
pkt. 88) zmianę lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinno-
ścią leśną - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie
mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu: a) jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub
lasów na siedliskach bagiennych, b) jeżeli dotyczy enklaw pośród użytków rolnych lub nieużytków,
c) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, d) w granicach administracyjnych miast, e) o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w lit. a-d. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje się po zaciągnięciu opinii 
następujących organów (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  ustawy ooś):
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach;
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej,
• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Katowicach.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania
administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, 
w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków. 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, 
kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są 
dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice 
w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek  i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę 
od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu terminu tel. 32/ 288 79 00 wew. 221 lub 217). 

Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 
przedsięwzięcia, zgodnie z art. 21 i art. 129 ust. 1 ustawy ooś, zostały zamieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 
prowadzonym przez Urząd Gminy Mierzęcice www.ekoportal.pl     o  raz w bazie danych o ocenach 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dostępnej pod adresem 
http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home (informacje o prowadzonym postępowaniu w ww. 
bazie, można wyszukać poprzez wpisanie w zakładce „przeglądanie” numeru sprawy 
GK.6220.0005.2022).

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 
ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane 
o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W tym przypadku 
zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 
zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na:

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://mierzecice.bip.info.pl/
3. stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
4. tablicach ogłoszeń w sołectwie Nowa Wieś
5. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice
6. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.bip.ozarowice.pl/

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU:  15.07.2022 r. 
/-/ z up. Wójta  

mgr inż. Iwona Pańta 
Zastępca Wójta
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Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Mierzęcice, z siedzibą w Mierzęcicach  ul. Wolności 95,

reprezentowany przez Wójta. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować poprzez email: iodo@mierzecice.pl   

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Podstawą   przetwarzania   Pana/Pani   danych   osobowych   jest   niezbędność   wypełnienia przez administratora danych
obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku
z ustawą 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 .

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe na podstawie przepisów prawa,  a także, te którym dane zostaną powierzone  do zrealizowania celów
przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

5. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień
ochrony.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt b) i c), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści  swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo   do   wniesienia skargi   do   polskiego  organu   nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

9. P odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w
tym prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

10. W   trakcie  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  nie   dochodzi  do   zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania.


