
sSÓJT EMINY BOLESŁAWIEC
59-700 Bolesławiec
: uł. ma ta Bolesławiec, dnia 18 października 2021r.

OŚ.6220.09.2021.05

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735 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 2021r., poz. 247 ze zmianami), w związku z postepowaniem administracyjnym
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii
komórkowej sieci Play nr BOL3064 w m. Kraśnik Górny, gmina Bolesławiec na działce
oznaczonej ewidencyjnie nr 244 obręb 0010 Kraśnik Górny

zawiadamiam, że:
1) Dnia 28 września 2021r. do tutejszego organu wpłynął wniosek organizacji ekologicznej

GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą przy ulicy 3 Maja 11,
06-300 Przasnysz o dopuszczenie do przedmiotowego postępowania administracyjnego na
prawach strony.

2) Pismem z dnia 18 października 2021r., znak: OŚ.6220.09.2021.04 Wójt Gminy Bolesławiec
zwrócił się do ww. organizacji o wykazanie spełnienia przesłanki „interesu społecznego”, która
stanowi jeden z warunków jej dopuszczenia do postępowania na podstawieart. 31 $ 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego.

3) Dnia 5 października 2021r. do tutejszego organu wpłynęły wyjaśnienia pełnomocnika Inwestora
do treści „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” w zakresie szczegółowej charakterystyki terenu
realizacji inwestycji oraz terenów sąsiednich w kontekście „miejsc dostępnych dla ludności”.

Z ww. pismami oraz pozostałą dokumentacją sprawy strony mogą zapoznawaćsię na każdym
etapie postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700
Bolesławiec, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8%-143% oraz składać uwagi i wnioski do
postępowania. Strona chcąc uzyskać wgląd do akt proszona jest o wcześniejsze zgłoszenie
takiego zamiaru telefonicznie na numer 75/732-32-21 do 23 w. 121 lub drogą elektroniczną na
adres urzadgminyQgminaboleslawiec.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny
przeglądania akt. Uwagi i wnioski mogą być wnoszonewformie pisemnej pod ww. adresem, ustnie
do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną
skrzynkę podawczą tutejszego urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnioskówjest
Wójt Gminy Bolesławiec.
Mając na uwadzefakt, że w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z zapisami art.
74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - niniejsze 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.
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