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Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia
o zebranym materiale dowodowym
Wójt Gminy Czarny Bór, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zmianami)
w związku z 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 (w Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zmianami zwanej dalej
„ustawą ooś”) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek
Marka Misiora, ul. Budziszyńska 88/6, 54-436 Wrocław, będącego pełnomocnikiem Jerzego
Wojciecha Nowaka Pisarzowice 145, 58-400 Kamienna Góra w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: odkrywkowej
eksploatacji i przeróbki kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża „Jaczków”,
miejscowość Jaczków na działkach nr ewidencyjny 186, 193/2 gmina Czarny Bór,
powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie,
zawiadamiam strony postępowania
o wydanym w dniu 20 stycznia 2020r. zawiadomieniu o zebranym materiale dowodowym
w ww. postępowaniu administracyjnym.
Liczba
stron
postępowania
w
przedmiotowej
sprawie
przekracza
20,
zatem zgodnie 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 (w Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zmianami
zwanej dalej „ustawą ooś”), stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub
inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją ww.
sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór
w godz. urzędowania tj. pon. 730 – 1530 wt. 730 - 1630 śr. – czw. 730 – 1530 pt. 730 – 1430,
p. II, pok. Nr 12 w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
Czarny Bór
/-/ Adam Górecki

