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OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.
283 ze zmianami),

informuje,
o zakoficzeniu postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsigwziecia pn. ,Budowa zakladu zbierania
odpadowych surowcéw tluszczowych w miejscowosci Trzebien, gmina Bolestawiec”, zainicjowanego

przez Panig Wiktorie Kurdubelska-Trubisz, reprezentowang przez pelnomocnika, ktérym jest adwokat

Witold Rosmus ze spotki Rosmus Skibiniski Adwokaci Spotka Partnerska z siedzibg przy ulicy

Uniwersyteckiej nr 27/28 lok. 1 A, 50-145 Wroclaw, na podstawie pelnomocnictwa z dnia 2 grudnia 2019 r.

Strony w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszego obwieszczenia-zawiadomienia maja prawo
wypowiedzie¢ sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan.

7 zebrang dokumentacjg sprawy (w tym odpowiedzig pelnomocnika na pismo Wéjta Gminy Bolestawiec

z dnia 14 pazdziernika 2020r., znak: 08.6220.09.2020.04, ktéra wptynela do tutejszego urzedu dnia 5

listopada 2020r.) Strony moga zapoznawaé si¢ w siedzibie Urzgdu Gminy Bolestawiec, ul. Teatralna nr 1A,

59-700 Bolestawiec, w godzinach pracy urzedu tj. w poniedzialek w godzinach 8%°-16", wtorek-piatek w

godzinach 70-15%, po wezeéniejszym skontaktowaniu si¢ z pracownikiem ds. ochrony srodowiska, tel.:

75/732-32-21 do 23 wewn. 121, email: m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl, z ktérym uzgodnig Panstwo

termin i sposob udostepnienia dokumentacji z zachowaniem ochrony osobistej, w zwigzku z wystepujacymi

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazeniami SARS-Co-V-2. Organ administracji publicznej moze

zapewnié¢ Stronom udostgpnienie akt sprawy lub poszczegélnych dokumentow stanowigcych akta sprawy
réwniez za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca

2002r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o

ktéorych mowa w art. 20j ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujacych zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez Strong.

Jednocze$nie realizujac obowigzek okre§lony w art. 79a Kodeksu postgpowania administracyjnego,

informuje, ze dotychczas nie zostaly spetnione przestanki zalezne od Strony, co moze skutkowaé wydaniem

decyzji niezgodnej z jej zadaniem. W terminie 14 dni od dorgczenia niniejszego obwieszczenia-

zawiadomienia wyznaczonym na wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz

zgloszonych zadan, Strona moze przedlozy¢ dodatkowe dowody celem wykazania spetnienia przesfanek

uzasadniajacych wydanie decyzji zgodnej z zgdaniem Strony.

Strony maja réwniez prawo do skladania uwag, wnioskéw i dodatkowych materiatéw dowodowych do

postepowania w formie pisemnej badz ustnej do protokotu albo za pomocg $rodkéw komunikacji

elektronicznej bez koniecznoséci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa

w ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Organem

wlagciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskéw jest Wojt Gminy Bolestawiec.
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Majac na uwadze fakt, ze w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3

ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie

érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — niniejsze obwieszczenie-zawiadomienie zostaje

podane Stronom do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publiczne; Urzedu

Gminy Bolestawiec — www.bip.gminaboleslawiec.pl.

Zgodnie z zapisami art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego zawiadomienie uznaje sig za

doreczone po uptywie 14 dni od dnia udostgpnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Wojta
{ic

:

mgrin {Vaworski
Zaptepca Wojta

Otrzymuija:
1. Wiktoria Kurdubelska-Trubisz

za podrednictwem petnomocnika:
Adwokat Witold Rosmus
UL Uniwersytecka 27/28 lok. 1A, 50-145 Wroclaw;

2.-12. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego;
13. A/A
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