Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak
Jelenia Góra, 19.11.2019 r.
GK-O.6220.13.2015
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) – dalej zwanym „kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)- zwanej dalej „ustawą ooś” i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 z późn. zm.), wobec przewidywanego zakończenia
postępowania administracyjnego, wszczętego i prowadzonego na wniosek Pana Krzysztofa
Pianowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ARKOP Krzysztof Pianowski,
w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik pan Jacek Gmerek, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Projekt rozbiórki budynków bazy
PKS i projekt budowlany sklepu wielkopowierzchniowego z parkingiem na terenie byłej bazy PKS
w Jeleniej Górze, na terenie działek nr: 787, 788, 789, 790/1, 795/3, 795/4 AM 10 obręb Jelenia
Góra 3 (0020), zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa:
1) udostępnia się stronom cały materiał zawarty w aktach sprawy w Wydziale Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra, przy ul. Stefana Okrzei 10 w Jeleniej Górze, pokój
nr 213 (II piętro nad KASĄ), od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00,
w piątek w godzinach od 8:00 do 14:30;
2) stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
Informuję, że w przedmiotowej sprawie, stosownie do art. 105 § 1, w związku z art. 98 § 2 kpa,
postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie umorzone.
Do skorzystania z ww. uprawnień wyznacza się termin 7 dni licząc od dnia doręczenia
niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 10 grudnia 2019 r.
Ponieważ liczba stron niniejszym postępowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,
niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz
na dwóch tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra (budynek Urzędu Miasta w Ratuszu
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.
Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 19 listopada 2019 r.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Magdalena Krzysik
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Inwestor za pośrednictwem pełnomocnika: Jacek Gmerek Komarno 3a, 58-508 Jelenia Góra.
2. Pozostałe strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. aa
Sprawę prowadzi: Agnieszka Gajdamowicz, tel. 75 49 855
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