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OŚ.6220.05.2020.12

ESŁAWIEĆ

a la Bolesławiec, dnia 6 października 2020r.

OBWIESZCZENIE
Zgodniezart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. — cyt. dalej jako „k.p.a."), w związkuzart. 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 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ UUOŚ”) oraz toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3094
w m.Lipiany, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 43/5 obręb 0014 Lipiany

zawiadamia się w charakterze strony prowadzonego postępowania, osoby, którym przysługuje prawo
rzeczowe do nieruchomości tj. działki nr 44, obręb Lipiany, że:

dnia 6 października 2020r. Wójt Gminy Bolesławiec wydał decyzję znak: OŚ.6220.05.2020.10 umarzającą
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3094 w m. Lipiany, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej
ewidencyjnie nr 43/5 obręb 0014 Lipiany.

Z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy ww. strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec, w godzinach pracy urzędutj. w poniedziałek

w godzinach 8%-16%, wtorek-piątek w godzinach 7%*-15%, po wcześniejszym skontaktowaniu się

z pracownikiem ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Bolesławiec, tel. 75/732-32-21 do 23 wewn. 121,

e-mail:m.krosondowiczQgminaboleslawiec.pl, z którym uzgodnią Państwo termin i sposób udostępnienia
dokumentacji z zachowaniem ochrony osobistej, w związku z występującymi na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zakażeniami SARS-Co-V-2.

z „Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy „UUOŚS” stroną postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniachjest wnioskodawcaoraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe
do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie

zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się

w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub

użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące

się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia

w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodniez jej aktualnym przeznaczeniem.

Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 3f i 3g „ UUOŚ” nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny
nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi

przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują

prawa rzeczowedo nieruchomościo nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis
art. 49 „k.p.a.”. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której: 1) dotychczasowy
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego

1|Strona



lub nie zostało ono zakończone (co ma miejsce w niniejszej sprawie); 2) nieruchomość, dla której ze względu
na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym
przysługują do niej prawa rzeczowe.

Zgodnie zaś art. 49 „k.p.a. ” zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Wójta
srinż. Romah Jaworski

Zastępca Wójta

Otrzymują:
) Osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości — działki gruntu nr 44, obręb Lipiany.
2. A/A

Do wiadomości:
1. P4Sp. zo.o.

UL Taśmowa7, 02-677 Warszawa
za pośrednictwem pełnomocnika:
Szymon Siwiński
UL. Średzka 12/4, 62-025 Kostrzyn

Sprawę prowadzi:
Monika Krosondowicz-Babiasz
Tel.: 75/732-32-21 do 23 wewn. 121

Pokójnr 5, parier

W związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r.
L 119/1) informuję, co następuje:

l. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu,
ul. Teatralna nr 1 A, reprezentowana przez Wójta Gminy.

2. W Gminie Bolesławiec został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem można się
skontaktować: telefonicznie pod numerem 75/732-32-21, kom. 605-255-789, pisząc e-mail na adres
urzadgminy(Qgminaboleslawiec.pl.

3. Pana/Pani dane osobowy przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie
art. 6 ust. 1 litera c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016r.,
art. 75 ust. 1 pkt. 4) 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.

4. Odbiorą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa organy drugiej instancji, sądy, prokuratura,policja i inne
organy ścigania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, Starosta Bolesławiecki.
Pana dane osobowenie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od stycznia kolejnego roku po
zakończeniu sprawy.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani

zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
załatwienia sprawy przez Gminę Bolesławiec.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również W formie

profilowania.
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