
Dobromierz, dnia 20 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobromierz 

z dnia 20 lipca 2015 r.
o wyznaczonym terminie do wypowiedzenia się co do zebranego materiału w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem pzez 
Pana Mariusza Szyrnera reprezentującego Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROGRESS", 
mgr inż Mariusz Szyrner, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka działającego jako pełnomocnik Gminy 
Dobromierz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn. "Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych" 

zawiadamiam

o wyznaczonym przez Wójta Gminy Dobromierz na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  267  z  późn.  zm.)
7-dniowym terminie do wypowiedzenia się co do zebranego materiału w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie  do  przepisu  art.  10  §1  i  art.  81  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks 
postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  267  z  późn.  zm.)  organ  administracji 
publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji,  do 
wysłuchania wypowiedzi  stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów. 
Wypełniając  ustawowy obowiązek należytego o wyczerpującego informowania  stron,  uprzejmie 
przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji 
ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  267  z  późn.  zm.)  informuję,  że  z 
materiałami  dotyczącymi  powyższej  sprawy  można  zapoznać  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy 
Dobromierz Referat Budownictwa i Rolnictwa, pok. nr 13, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz zgłosić swoje uwagi w ciągu 7 dni od 
daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
otrzymują strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia na:
1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz,
2. tablicach ogłoszeń w miejscowościach Roztoka i Borów,
3. stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl.

Wywieszono dnia 20 lipca 2015 r.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin


