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

Bolesławiec, dnia 10 lutego 2022r.

OŚ.6220.02.2021.25

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zmianami) orazart. 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 2021r., poz. 2373 ze zmianami), w związku z postępowaniem administracyjnym
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice
— Otok”

informuję, że:
Wójt Gminy Bolesławiec wydał dnia 10 lutego 2022r. postanowienie — znak: OŚ.6220.02.2021.24
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice — Otok” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na postanowienie nie przysługuje
zażalenie.

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
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. 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, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.

Z ww. postanowieniem oraz pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą zapoznawać się
na każdym etapie postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A,
59-700 Bolesławiec, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8%-14% oraz składać uwagii wnioski
do postępowania. Strona chcąc uzyskać wgląd do akt proszona jest o wcześniejsze zgłoszenie
takiego zamiaru telefonicznie na numer 75/732-32-21 do 23 w. 121 lub drogą elektroniczną na
adres urzadgminyQgminaboleslawiec.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny
przeglądania akt.

Mając na uwadze fakt, że w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie
z zapisami art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze
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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.

Obwieszczenie zostało udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej

11 WT. 3:2
w dniu

Otrzymują:
1. Powiat Bolesławiecki

reprezentowany przez pełnomocnika:
Barbara Kosmacz
„VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz
UI. Kościańska 7, 62-066 Granowo;

2) Pozostałe Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
AA

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