
KOMUNIKAT  
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 3 października 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, po rozpatrzeniu wniosku Borowskich Kopalni Granitu Sp. z o. o. 
Borów 57; 58-172 Gniewków o zawieszenie postępowania administracyjnego 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 oraz wniosku  Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno – Handlowego HYŻYŃSKI Sp. z o. o. z siedzibą w Bolkowie ul. Sienkiewicza 37/6 w 
sprawie wydania postanowienia w przedmiocie odmowy zawieszenia w/w postępowania 
administracyjnego Wójt Gminy Dobromierz postanowieniem z dnia 3 października 2013 r. znak: 
RBiR.6220.4.19.2012 odmówił zawieszenia postępowania w powyższej sprawie. 
 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 KPA do brania 
w nim czynnego udziału w każdym jego stadium. 
 

Z treścią wniosków, postanowieniem oraz cała dokumentacją w sprawie można zapoznać się 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 
14 dni od daty 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.  
 

Niniejsza informacja 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. 
  

 
 

Wójt 
(-) Jerzy Ulbin 


