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OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 9 i 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. „Eksploatacja
kruszywa naturalnego ze złoża „Olszna II IBF” metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186

obr. Kozłówi części działki nr ewid. 44 obr. Stara Olesznai przeróbki kopaliny na działce nr 186 obr.
Kozłów”

informuję,że:
dnia 30 września 2020 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu znak: WOOŚ.4221.26.2020.MS.4 informujące, że z uwagi na konieczność

szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego, termin rozpatrzenia sprawy pozostaje przesunięty

do dnia 30 października 2020 r.

Z treścią ww. pisma oraz pozostałą dokumentacją sprawy strony mogą zapoznawać się w siedzibie Urzędu

Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr la, 59-700 Bolesławiec, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek:
800_1 6%; wtorek-piątek: 7%*-15%), wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjścia do urzędu
z pracownikiem ds. ochrony środowiska, co podyktowanejest koniecznością ochrony zdrowia obywateli jak
i pracowników urzędu,w związkuz rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Mając na uwadze fakt, 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 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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Otrzymują:
1. IBF Polska Sp. z o.o.

za pośrednictwem pełnomocnika:
Marcin Dudziak
IBF Polska Sp.z o.o.
UL. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec;

2. IBF PolskaSp.z o.o.
za pośrednictwem pełnomocnika:
Hubert Dolatowski — Kierownik Ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego
IBF Polska Sp.z o.o.
Ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec;
Pozostałe Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego;
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