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Bolesławiec, dnia 8 listopada 2022r.

OŚ.6220.04.2022.15
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 2000) 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 2022r., poz. 1029 ze zmianami), w związku z postępowaniem administracyjnym

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

informuję, że:
w związku z przedłożeniem przez Inwestora aneksu do wniosku o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia wraz ze
skorygowaną „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” Wójt Gminy Bolesławiec postanowieniem

z dnia 8 listopada 2022r., znak: OŚ.6220.04.2022.12 podjął zawieszone postępowanie. Na

postanowienie nie przysługuje zażalenie. Jednocześnie ponownie wystąpił do Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska w przedmiocie
konieczności lub jego braku sporządzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na
środowisko.
Z dokumentacją sprawy Strona może na każdym etapie postepowania zapoznawaćsię 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. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie do protokołu lub przez elektroniczną skrzynkę

podawczą ePUAP tutejszego urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnioskówjest
Wójt Gminy Bolesławiec.
Mając na uwadzefakt, 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 uznaje się za
doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Wójta
Obwieszczenie zostało udostępnione $
w Biuletynie Informacji Publicznej rinż. Roman Jaworski
w dniu yz zastępca Wójta
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