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ul. Teatralna nr1 A, 59-700 Bolesławiec, tel.: 75/732-32-21 do 23, e-mail: urzadgminyQgminaboleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 14 grudnia 2020r.

OŚ.6220.09.2020.08

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),

Wójt Gminy Bolesławiec informuje Strony postępowania administracyjnego
wszczętego na wniosek Pani Wiktorii Kurdubelskiej-Trubisz, reprezentowanej przez pełnomocnika, którym
jest adwokat Witold Rosmusze spółki ze spółki Rosmus Skibiński Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą

przy ulicy Uniwersyteckiej nr 27/28 lok. 1 A, 50-145 Wrocław,że:

dnia 14 grudnia 2020r. wydana została decyzja — znak: OŚ.6220.09.2020.07 o odmowie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa

zakładu zbierania odpadowych surowców tłuszczowych w miejscowościTrzebień, gmina Bolesławiec”
na działkach gruntu nr 491 i 492, obręb Trzebień, gmina Bolesławiec.

Z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy Strony_postępowania mogą zapoznawać się
w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec, w godzinach pracy
urzędu tj. w poniedziałek w godzinach 8%-16%, wtorek-piątek w godzinach 7”*-15**, po wcześniejszym
skontaktowaniu się z pracownikiem ds. ochrony środowiska, tel.: 75/732-32-21 do 23 wewn. 121,
email: m.krosondowicz(gminaboleslawiec.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. Organ administracji publicznej może
zapewnić Stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy
również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych
kontaktowych, o których mowa w art. 20j ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny
wskazany przez Stronę.

Od ww. decyzji służy Stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bolesławiec w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z zapisami art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwołania Strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
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oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami
art. 74 ust. 3a 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) jest wnioskodawca oraz 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 tej ustawy. 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.

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 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

czs WS
rinż. Roman'Jaworski
Zas Wójta

Otrzymują:
1. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego;
2. A/A

Do wiadomości:
1. Wiktoria Kurdubelska-Trubisz

za pośrednictwem pełnomocnika:
Adwokat Witold Rosmus
UL. Uniwersytecka 27/28 lok. 1A, 50-145 Wrocław;

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