
Dobromierz, dnia 8 lutego 2017 r.
RBiR.6220.8.10.2016-2017

KOMUNIKAT

dotyczy:  postępowania  administracyjnego w sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  
uwarunkowaniach  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  kontynuowaniu  eksploatacji  
złoża granitu "Borów" w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych na wniosek 
złożony przez Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca - Skalimex Sp. z o. o. Sp. k. Kostrza, ul.  
Borowska 6, 58-150 Strzegom

W  nawiązaniu  do  wniosku  z  dnia  23  grudnia  2016  r.  Wójta  Gminy  Dobromierz
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia znak RBiR.6220.8.8.2016 

informuję

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 30 stycznia 2017 r. 
znak  WOOŚ.4242.123.2016.MS.1  zawiadomił,  iż  ze  względu  na  konieczność  rzetelnego 
przeanalizowania  zebranego  materiału  dowodowego,  stanowisko  organu  zostanie  wyrażone
w możliwym najszybszym terminie, tj. do dnia 1 marca 2017 r.

Zgodnie  z  art.  10  §1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  23  z  późn.  zm.)  organy administracji  publicznej  są 
obowiązane  zapewnić  stronom  czynny  udział  w  każdym  stadium  postępowania.  Każda
z  zainteresowanych  stron  może  zapoznać  się  z  całą  dotychczas  zgromadzoną  dokumentacją
w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Dobromierz,  Referat  Budownictwa  i  Rolnictwa  pok.  nr  13,  plac 
Wolności  24,  58-170  Dobromierz,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  pracy  Urzędu,  jak 
również  wnieść  ewentualne  uwagi  i  wnioski.  Uwagi  i  wnioski  mogą być  wnoszone:  w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. W trakcie prowadzonego postępowania 
organem  właściwym  do  rozpatrzenia  uwag  i  wniosków  jest  Wójt  Gminy  Dobromierz.

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości następuje poprzez:
1) udostępnienie informacji na stronie www.bip.dobromierz.pl;
2) ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Dobromierz;
3)  ogłoszenie  informacji  poprzez  obwieszczenie  umieszczone  na  tablicach  ogłoszeń

w miejscowościach Borów (gm. Dobromierz)
4)  ogłoszenie  informacji  poprzez  obwieszczenie  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  oraz 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Urząd Miejski w Strzegomiu celem wywieszenia jw.
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

Z up. Wójta
(-) Edward Krumplewski

Zastępca Wójta


