
KOMUNIKAT  
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 27 sierpnia 2013 r.   
                                    

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku ze złożonym przez 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ,,HYŻYŃSKI” Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 37/6, 
59-420 Bolków wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: 
,,Eksploatacja granitu ze złoża BORÓW – POŁUDNIE”, znajdującego się w granicach 
działki nr 2/22 obręb 0001 Borów, gm. Dobromierz, 
  

zawiadamiam 
 

o wyznaczonym przez Wójta Gminy Dobromierz na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się co do 
zebranego materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
w/w przedsięwzięcia.  

 
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom 

czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 
wypowiedzenie co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 
     W toku postępowania organ uzyskał niezbędne do wydania decyzji opinie i uzgodnienia, w 
związku z powyższym wyznacza stronom postępowania siedmiodniowy termin (7 dni) do 
zapoznania z aktami sprawy liczony od  następnego dnia po dniu doręczenia niniejszego 
zawiadomienia.  
 
     Każda z zainteresowanych stron w wyznaczonym terminie może zapoznać się z zebranymi 
materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne uwagi i wnioski.  
 

W związku z powyższym informuję, że z materiałem dowodowym w przedmiotowej 
sprawie oraz uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędzie Gminy Dobromierz, 
Referat Budownictwa i Rolnictwa, pok. nr. 13 codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach urzędowania 7.00 – 15.00, tel. 074/8586217 wew. 16 w terminie 7 dni od daty 
doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w 

publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Dobromierz (http://www.bip.dobromierz.pl/strony/aktualnosci_os.htm) oraz 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 
58 – 170 Dobromierz oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borów. 
  

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 
 

                                                                      Wójt  
                                                                      (-) Jerzy Ulbin 

 
 



 
 
 
 
 


