
Bolesławiec, dnia 14 października 2020r.

OŚ.6220.09.2020.05

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami), w związku
z postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu zbierania odpadowych surowców

tłuszczowych w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec”, zainicjowanym przez Panią Wiktorię
Kurdubelską-Trubisz, reprezentowaną przez pełnomocnika, którym jest adwokat Witold Rosmus ze spółki
Rosmus Skibiński Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą przy ulicy Uniwersyteckiej nr 27/28 lok. 1 A,
50-145 Wrocław, na podstawie pełnomocnictwaz dnia 2 grudnia 2019 r..

informuję,że:
Wójt Gminy Bolesławiec pismem z dnia 14 października 2020r., znak: OŚ.6220.09.2020.03 poinformował
pełnomocnika Wnioskodawcy, że planowane zamierzenie inwestycyjne jest niezgodne z zapisami Uchwały
Nr XVI/112/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2004r. Nr 141, poz. 2385, co w świetle zapisów art. 80 ust. 2 zdanie pierwsze
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 (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020r., poz. 283 ze zmianami) może skutkować wydaniem decyzji o odmowie ustalania środowiskowych
uwarunkowań ww. inwestycji.

Z treścią ww. pisma jak i pozostałą dokumentacji sprawy Strony mogą zapoznawać się w siedzibie Urzędu
Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr la, 59-700 Bolesławiec, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 8%-

16%; wtorek-piątek: 7%%-15%*), po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty w urzędzie z pracownikiem
ds. ochrony środowiska, co podyktowane jest koniecznością ochrony zdrowia obywateli jak i pracowników
urzędu, w związkuz rozprzestrzenianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2.

Mając na uwadzefakt, że w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko — niniejsze obwieszczenie-zawiadomienie zostaje
podane Stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Bolesławiec — www.bip.gminaboleslawiec.pl.

Zgodnie z zapisami art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone

po upływie 14 dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Wójta
Otrzymują:

I. Wiktoria Kurdubelska-Trubisz
, YIza pośrednictwem pełnomocnika: inż. an Jaworsk

Adwokat Witold Rosmus tępca Wójta
UI. Uniwersytecka 27/28 lok. 1A, 50-145 Wrocław;

Ć)» Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego;
13. A/A
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