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OBWIESZCZENIE
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 202lr., poz. 247), w związku
z postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
Mierzwin II na terenie nieruchomości — działki gruntu nr 149, obręb Mierzwin

informuję, że:
dnia 18 marca 2021r. do tutejszego urzędu wpłynęła odpowiedź pełnomocnika Inwestora na pismo
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 3 marca 202lr., znak:
WOOŚ.4220.120.2021.TP.1.

Jednocześnie przypominam, że z ww. pismem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy strony mogą na każdym
etapie postepowania zapoznawać 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
73%-15%, po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem ds. ochrony środowiska, tel.: 75/732-32-21 do
23 wewn. 121, email: m.krosondowiczQ)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
Stronom 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 344) na adres wskazany
w rejestrze danych kontaktowych, o których mowaw art. 20j ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U, z 2020r., poz.
346 ze zmianami) lub inny adres elektroniczny wskazany przez Stronę.
Ponadto strony mają również prawo do składania uwag i wniosków do postępowania w formie pisemnej bądź

ustnej do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1173 ze zmianami). Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bolesławiec.

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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