Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak
Jelenia Góra, 23 stycznia 2019 r.
GK-O.6220.5.2018
OBWIES ZC ZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 38 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 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zawiadamia się strony
postępowania oraz podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu
23 stycznia 2019 r., decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 1/19, znak GK-O.6220.5.2018, umarzającej
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej JEL3018 A wraz z przyłączem elektrycznym. Inwestycja realizowana
będzie na terenie działki nr 5/24 AM 1 obręb Cieplice IX.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy, strony i zainteresowani mogą
zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, przy ul. Stefana Okrzei 10 (II piętro), pokój 213 od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 8:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 8:00 do 14:30, w terminie od 24 stycznia 2019 r.
do 7 lutego 2019 r.
Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty: przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Jelenia Góra, na dwóch tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra (budynek Urzędu
Miasta Pl. Ratuszowy 58 i przy ul. Sudeckiej 29).
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej
Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 21 lutego 2019 r.
Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 24 stycznia 2019 r.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Magdalena Krzysik
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:
1 Strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. aa
Do wiadomości:
Inwestor za pośrednictwem pełnomocnika Pan Łukasz Maciejewski, ul. Franklina Roosevelta 18 60-829 Poznań.

Urząd Miasta Jelenia Góra
Sprawę prowadzi: Agnieszka Gajdamowicz
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