PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC
Bolesławiec, dnia 29 marca 2021 r.
ZI-XV.6220.1.7.2020.JF
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
Prezydent Miasta Bolesławiec, działając na art. 10 § 1, art. 49 i art. 81
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.
zm., dalej ustawa ooś),
zawiadamia strony postępowania, że
zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach
dla
planowanego
przedsięwzięcia pn. „Adaptacja istniejącego budynku przemysłowego w
Bolesławcu przy ul. Kościuszki 60, na działce nr 12 obręb 4 miasta
Bolesławiec – mająca na celu uruchomienie produkcji opakowań
tekturowych”, na wniosek spółki Apis Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860
Chodecz.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji
publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i
wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy
obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie
przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym
uprawnieniem stron z racji czynnego udziału w każdym stadium
postępowania.
W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu
odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej
sprawie należy uprzednio kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą
przedmiotowe postępowanie (tel. 75 644 09 12 lub drogą elektroniczną na
adres j.fecyk@um.boleslawiec.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy urzędu lub z Biurem Obsługi Interesanta UMB, zgłosić swoje uwagi w
terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
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Jednocześnie informuję, że:
 pismem z dnia 28 stycznia 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 2 lutego
2021 r.) znak WR..ZZŚ.3.435.21.2021.MD Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim, wydał opinię
w sprawie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
ww. przedsięwzięcia na środowisko,
 pismem z dnia 2 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 4 lutego
2021 r.) znak ZNS.9022.3.2.2021.AK Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Bolesławcu, wydał opinię w sprawie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na
środowisko,
 pismem z dnia 25 marca 2021 r znak WOOŚ.4220.182.2020.MN
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię,
że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko.
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 Plac
Marsz. J. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu 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.
Z up. Prezydenta Miasta Bolesławiec
Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
/-/ Robert Rzepnicki

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. aa
Do wiadomości:
1. Apis Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
Sprawę prowadzi:
Justyna Fecyk, tel. 75 644 09 12, e-mail: j.fecyk@um.boleslawiec.pl

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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska
Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana
przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,
2) 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),
3) 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 (j.t. Dz. U. z
2017 poz. 1405 ze zm.),
4) 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.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami
prawa przez okres 10 lat.
7) 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,
8) 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.
9) 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.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym również w formie profilowania.

