
MINAAE WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC
ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec, tel: 75/732-32-21 do 23, e-mail: urzadgminyQgminaboleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 14 grudnia 2020r.

OŚ.6220.02.2020.21

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 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 zawiadamia wszystkich zainteresowanych

że dnia 14 grudnia 2020r. na wniosek firmy IBF POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ulicy
Kościuszki 21 wydana została decyzja — znak: OŚ.6220.03.2020.19 o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Olszna
II IBF” metodą odkrywkową na terenie działek ewid. 186, obręb Kozłówi części działki nr ewid. 441, obręb
Stara Oleszna i przeróbki kopaliny na działce nr 186 obr. Kozłów”.

Jednocześnie wójt zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się Z Jej

treścią oraz m.in. Z:
=" treścią dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę;
= uzgodnieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 września 2020r, znak:
WR.RZŚ.4360.34.2020.AK;

"  uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 października
2020r., znak: WOOŚ.4220.26.2020.MS.5.

Z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać 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 Urzędu Gminy Bolesławiec, tel. 75/732-32-21
do 23 wewn. 121, e-mail: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.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec — www.bip.gminaboleslawiec.pl
oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.
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