
KENNISGEWING VAN ‘N OPENBARE VERGADERING AS DEEL VAN DIE OMGEWINGSMAGTIGING 
PROSES VIR DIE WYSIGING VAN DIE OMGEWINGBESTUURSPLAN VIR DIE SASOL MINING (PTY) 

LTD. IMPUMELELO MYN UITBREIDING 
(DMR VERWYSINGSNOMMER: MP30/5/1/2/3/2/1 (138) EM 

 

In terme van die vereistes van die Wet op Ontwikkeling van Minerale-en Petroleum Hulpbronne, 2002 
(Wet 28 van 2002) (WOMPH), sowel as die Regulasies en riglyne ingevolge hierdie Wette, word alle 
Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (B&GP) aangemoedig en die geleentheid gebied om deel te 
neem in die bestuur van die omgewing.  
 

Sasol Mining (Pty) Ltd is tans besig met die konstruksie van die nuwe Impumelelo Myn. Die Impumelelo Myn 
is ongeveer 45 km Suid-Wes van Secunda, 20 km Oos van Greylingstad en 60 km Noord-Wes van 
Standerton in die Mpumalanga Provinise. Dus is Impumelelo Myn gelee binne die grense van die Gert 
Sibande Distrik Munisipaliteit sowel as die van die Dipaleseng, Lekwa en Govan Mbeki Plaaslike 
Munisipaliteite. 
 

Sasol Mining (Pty) Ltd is die houer van prospekteer regte vir gedeeltes van die plaas Mahemsfontein 544 IR. 
Sasol Mining (Pty) Ltd beoog om die voorgenoemde gedeeltes van Mahemsfontein 544 IR by die Mynregte 
gebied van die Impumelelo Myn in te sluit. Die insluiting van die plaas Mahemsfontein 544 IR in die 
Mynregte gebied van die Impumelelo Myn vereis Omgewingsmagtiging ingevolge die WOMPH (2002Om 
aansoek te doen vir Omgewingsmagtiging word vereis dat die bestaande goedgekeurde 
Omgewingsbestuursprogram gewysig word om sodoende die addisionele mynregte areas in te sluit. Die 
wysigde Omgewingsbestuursprogram sal by die Departement van Minerale Hulpbronne ingedien word. 

 

Uitnodiging na 'n Openbare Vergadering:  

'n Openbare Vergadering sal gehou word om B&GP te voorsien met meer inligting aangaande die 
bogenoemde voorgestelde Sasol Mining (Pty) Ltd Impumelelo Myn UitbreidingsProjek. B&GPs sal ook 
sodoende die geleentheid gegun word om hul insette en mening te lewer, sowel as om vrae te vra en / of 
bekommernisse te opper. U word hartlik uitgenooi om die Openbare Vergadering by te woon. Die 
besonderhede vir die openbare vergadering is soos volg:   

Datum van vergadering: 23 April 2014  

Tyd: 11:00-13:00 pm  

Plek: Die Val Hotel  

Bevestig bywoning teen: 17 April 2014 (vir die besonderhede hieronder)  

Datum van advertensie: 08 April 2014 
 

Beskikbaarheid van Omvangsbepalingsverslag vir openbare kommentaar:  
Die konsep Omvangbepalingsverslag sal beskikbaar gestel word vir die publiek. Die konsep 
Omvangbepalingsverslag sal vir 'n dertig (30) dae tydperk vanaf 08 April 2014 tot 13 Mei 2014 beskikbaar 
gemaak word.  
 

Harde kopieë van die dokument sal beskikbaar gemaak word by die sekuriteits kantoor van Impumelelo Myn 
sowel as by die Greylingstad Poskantoor. 'n Elektroniese kopie van die dokument sal ook by 
www.cleanstream.co.za beskikbaar wees. 'n Register en kommentaarblad sal saam met die dokumente by 
die openbare besigtiging stasies geplaas word. Voltooi asseblief die register na die bestudering van die 
dokument. Alternatiewelik, e-pos of faks u kommentaar aan Clean Stream Environmental Consultants 
(besonderhede hieronder). 
 

B&GP registreer:  
Om te verseker dat u geïdentifiseer word as 'n B&GP stuur asseblief u naam, kontakbesonderhede en 
belang in die projek na die kontak persoon hieronder. Hierdie inligting moet binne 30 dae na die datum van 
publikasie van hierdie kennisgewing, CSEC bereik. 
 

Kontakbesonderhede:  
Omgewingsimpakbepalingspraktisyn: Clean Stream Environmental Consultants 
Kontak persoon: Ashley Miller / Natalie Lubbe 
Pos: P.O. Box 32201, Glenstantia, 0010 
Tel: 012-993 5988 
Faks: 012-993 1361 
E-pos: ashley@cleanstream.co.za / natalie@cleanstream.co.za 
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