PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC
Bolesławiec, dnia 7 grudnia 2021 r.
ZI-XV.6220.1.5.2021.JF
OBWIESZCZENIE
PODANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
o postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa
Prezydent Miasta Bolesławiec, w ramach prowadzonego postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Adaptacja antresoli w hali magazynowej do produkcji materiałów reklamowych
Favorite Gifts Print Europe Sp. z o.o.”, realizowanego przy ul. Strefowej nr 6, na
działce ewidencyjnej nr 67/41 obręb 4 miasta Bolesławiec, spółki Favorite Gifts Pront
Europe Sp. z o.o. ul. Strefowa 6, 59-700 Bolesławiec, działając na podstawie art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, dalej ustawy ooś),
informuje:





o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko;
o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą
niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji
Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w godzinach pracy
urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, celem sprawnej obsługi;
o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Zamówień Publicznych i
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w godzinach
urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie:
 pisemnej do odwołania w skrzynce podawczej umieszczonej w budynkach
Urzędu Miasta Bolesławiec przy pl. Piłsudskiego 1 lub Rynek 41;
 ustnie do protokołu;
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: j.fecyk@um.boleslawiec.pl.
w terminie 30 dni tj. od 13 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r. (włącznie).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z
powodu "COVID-19" zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem
operatora pocztowego, pocztą elektroniczną lub dostarczenie dokumentów
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osobiście poprzez złożenie ich w ww. skrzynce podawczej. Dokumenty można
również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy
zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość
osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją
sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 75 644 09
12) lub pracownikami Biura Obsługi Interesanta (+48 75 645 64 01, w godzinach
urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu
złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.
Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Bolesławiec - organu właściwego do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje o tym, w jaki
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w
uzasadnieniu decyzji.
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z 4 sierpnia 2021 r.
spółki Favorite Gifts Pront Europe Sp. z o.o. ul. Strefowa 6, 59-700 Bolesławiec.
Inwestycja ta, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 10
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. poz. 1839) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany zgodnie z art. 59
ust. 1 pkt 2 ustawy ooś.
Po zasięgnięciu wymaganych opinii, o których mowa w art. 64 ustawy ooś,
postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 r. znak: ZI-XV.6220.1.5.2021.JF Prezydent
Miasta Bolesławiec, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu
na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ustalając jednocześnie zakres
raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (dalej – raport
ooś).
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z
udziałem społeczeństwa. Raport ooś został przedłożony w dniu 10 listopada 2021 r.,
wobec czego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta
Bolesławiec. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest organem
właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec um.boleslawiec.bip-gov.pl

wywieszone na tablicy ogłoszeń UMB oraz w pobliżu miejsca planowanego
przedsięwzięcia.
Z up. Prezydenta Miasta Bolesławiec
Zastępca Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
/-/ Dariusz Wawrzkiewicz
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KLAUZULA INFORMACYJNA dla zbioru postępowanie administracyjne - Środowiskowe
uwarunkowania przedsięwzięć Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w
Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,
inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul.
Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail
iod@um.boleslawiec.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy
Miejskiej Bolesławiec na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko,
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa organy drugiej instancji, sądy, prokuratura,
policja i inne organy ścigania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 10 lat.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania,
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości załatwienia sprawy przez Gminę Miejską Bolesławiec.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

