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OŚ.6220.04.2022.01

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację planowanego

przedsięwzięcia

Na podstawie art. 61 $ 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zmianami), w związkuz art. 73 ust.
1iart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1029)

zawiadamiam,że:

wszczęte zostało postępowania administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na
eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Kraszowice” w projektowanym obszarze
górniczym „Kraszowice — pole C1”na terenie działek: 20/1, 22/1, 22/2, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4,
29, 31, 32, 33 — obręb Nowa.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
K.A.M. Sp.z o.o. z siedzibą w Nowej nr 2, 59-730 Nowogrodziec.

2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowaw art. 59 ust.1
pkt. 2) ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymienione jest w $ 3
ust. 1 pkt. 39) i 40) litera b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1839).

3. Zgodnie z zapisami art. 64 ust. 1 pkt. 1) i 4) ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację planowanego przedsięwzięcia wydaje się po zajęciu stanowiska (odpowiednio
w formie opinii lub uzgodnienia) przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
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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, zgodniez jej aktualnym przeznaczeniem.

W świetle art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może działać przez
pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone: na piśmie (oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis dołącza się do akt sprawy); w formie dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym; bądź
zgłoszone do protokołu i opatrzone podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 40 Kodeksu postępowania administracyjnego pisma doręcza się stronie, a gdy
strona działa przez przedstawiciela — temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku
pełnomocników, doręcz się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać
takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo
siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)- stronie umowyo Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie
ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej
i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać
w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 41 $ 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania,
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem, ma
skutek prawny.

Z dokumentacją sprawy Strona może na każdym etapie postepowania zapoznawać się
w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec, od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8%-14% oraz składać uwagi i 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. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie do
protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną
skrzynkę podawczą tutejszego urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Wójt Gminy Bolesławiec.
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9. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z zapisami art. 35 $ 3 Kodeksu
postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona w terminie 2 miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 $ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do
terminów załatwienia sprawynie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawadla
dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania
mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanychz winystrony albo przyczyn niezależnych od
organu.

10. 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 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/obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Wójta
(*u

mgr inż. Roman Jaworski
Zasłępca Wójta

Obwieszczenie zostało udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej

09 CZE ŻE
w dniu

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe K.A.M. Sp.z .o.0.

Nowanr2, 59-730 Nowogrodziec
2. Pozostałe strony postępowania zgodniez zapisami art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. AA

Sprawe prowadzi:
Monika Krosondowicz-Babiasz
Tel.: 75/732-32-21 do 23 wewn. 121
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Klauzula informacyjna RODO

W związku z obowiązkamiokreślonymiw 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
UrzędowyUnii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1) informuję, co następuje:

1.

2.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą
w Bolesławcu, ul. Teatralna nr 1 A, reprezentowana przez Wójta Gminy.
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 urzadgminyQgminaboleslawiec.pl.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia oraz zaksięgowania

i rozliczenia zapłaconej opłaty skarbowej.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowewzakresie imię i nazwisko, adres, ponieważ
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
i wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
i ustawie o opłacie skarbowej.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowew zakresie numeru telefonu, adresu e-mail na
podstawie Twojej wyraźnej zgody, w celu poinformowania m.in. o ewentualnych brakach do
złożonego wniosku, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Bolesławiec przez minimum
10 lat, następnie Archiwum Państwowepo ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję
o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą
przetwarzane przez Urząd Gminy Bolesławiec przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po
zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego
we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
Przysługują Ci następujące prawa związanez przetwarzaniem danych osobowych:

=". prawo do wycofania zgody,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali
Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w celu poinformowania
o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku. W związku z tym masz prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej
zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez pisemny wniosek złożony
w Urzędzie Gminy Bolesławiec.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


