Prezydent Miasta Bolesławiec
Rynek 41
59-700 Bolesławiec

Bolesławiec, dnia 11 marca 2022 r.
ZI-XV.6220.1.7.2021
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej: k.p.a., w związku z art. 74
ust. 3 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej: ustawą ooś, w nawiązaniu do
postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 13 września
2021 r. znak SKO/41/WO-201/2021 wyznaczającego Prezydenta Miasta Bolesławiec do
załatwienia sprawy,
zawiadamiam strony postępowania
➢ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta
Bolesławiec z dnia 11 marca 2022 r. znak: ZI-XV.6220.1.7.2021, stwierdzającej brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 515 i 516 obręb Dłużec,
gmina Lwówek Śląski, spółki S ENERGY FOUR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427
Zielona Góra,

➢ ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2022 r., znak:
WOOŚ.4221.193.2021.AP.3, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni we Lwówku Śląskim
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 września 2021 r., znak:
WR.ZZŚ.3.435.187.2021.MD, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bolesławiec z dnia 21 września 2021 r., znak: ZNS.9022.3.16.2021.AK, znajdują się do
wglądu w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Bolesławiec pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, w godzinach pracy urzędu.
Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Jeleniej Górze za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej

doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu
Miasta Bolesławiec - Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich przy pl.
Piłsudskiego 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z
powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy
prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+75 645 65 70 w godzinach
urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: r.rzepnicki@um.boleslawiec.pl,
celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt
sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez
zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub
osobiście poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w Bolesławcu przy ul. Rynek 41 (Ratusz)
w godzinach urzędowania.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.
3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Bolesławiec um.boleslawiec.bip-gov.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje
się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w
dniu 11 marca 2022 r.
Z up. Prezydenta Miasta Bolesławiec
Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
/-/ Robert Rzepnicki

