
WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC Bolesławiec, dnia 19 grudnia 2022r.

OŚ.6220.07.2022.07

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 30 i 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października

2008r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1029
ze zmianami) zwanej dalej ustawą „ooś”,

podaję do publicznej wiadomości informację o:
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

pn. „Rozbudowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnychna terenie
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnychw Trzebieniu”

Przed Wójtem Gminy Bolesławiec toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację planowanego przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”, należącego do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i wymienionego w $ 2 ust. 1 pkt. 2),w związku z $ 2

ust. 1 pkt. 47) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami).
Postępowanie wszczęte zostało na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. W Bolesławcu z dnia 4 listopada 2022r., uzupełnionego dnia 14 grudnia 2022r.
Zgodnie z zapisami art. 77 ust. 1 ustawy „ooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację planowanego przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Bolesławiec po zajęciu stanowiska
(odpowiednio w formie opinii lub uzgodnienia) przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Marszałka
Województwa Dolnośląskiego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego WodyPolskie.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. W związku z powyższym
zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
1) Zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym m.in.: wnioskiem o wydanie decyzji wraz

z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
uzupełnieniami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów
współdziałających, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków). Dokumentacja
sprawy wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A,

59-700 Bolesławiec, pokójnr 5, parter, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8%-16%, wtorek-
piątek 73%-1539). Chcąc uzyskać wgląd do akt proszę o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru
telefonicznie na numer 75/732-32-21 do 23 w. 121 lub drogą elektroniczną na adres
urzadgminyG©gminaboleslawiec.pl ze wskazaniem proponowanejdaty i godziny przeglądania
akt.



2) Składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Bolesławiec,
ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na
adres: urzadgminyQgminaboleslawiec.pl bądź poprzez elektroniczną platformę usług
administracji publicznej ePUAP., w terminie 30 dni, tj. od dnia 9 stycznia 2023r. do dnia
8 lutego 2023r. włącznie.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww.
ustawy).

Organ prowadzący postępowanie, zgodnie z art. 37 ustawy „ooś”, rozpatruje uwagi i wnioski
wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań
wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale
społeczeństwa w postępowaniu orazo tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagęi w jakim zakresie
zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Nie przewiduje się przeprowadzania rozprawy administracyjnej.

W związkuz faktem, że planowane przedsięwzięcie znajduje się w znacznej odległości od granicy
kraju nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Bolesławiec www.bip.gminaboleslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Bolesławiec,ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

z up. Wójta

Otrzymują:
1. Strona internetowa www.bip.gminaboleslawiec.pl;
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec;
3. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;

Sprawę prowadzi:
Monika KROSONDOWICZ-BABIASZ
Tel.: 75/732-32-21 do 23 wewn. 121
Pokój nr5, parter


