
OBWIESZCZENIE
z dnia 28 sierpnia  2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1257  z  późn.  zm.) 
w związku z art. 73 ust. 1 i art. 87 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że na wniosek 
złożony dnia 9 sierpnia 2018 r. przez 

  Panią Agnieszkę Dolatę prowadzącą działalność gospodarczą „Żwirownia Dolata” „Beton 
Dolata” Agnieszka Dolata, ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa 

zostało wszczęte przez Wójta Gminy Dobromierz postępowanie administracyjne w sprawie zmiany 
decyzji o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn. 
„Wydobywanie i przerób kopaliny ze złoża granitu „Gniewków” w granicach działek nr 153/2, 
153/3, 155, 166 177, 154/1 obręb Gniewków gmina Dobromierz, powiat Świdnica, województwo 
Dolnośląskie”.

Informuję  o  uprawnieniach  wszystkich  stron  tego  postępowania  wynikających  z  art.  10 
Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z ww. wnioskiem oraz materiałami zgromadzonymi w sprawie 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 składać uwagi 
i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w  formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  W trakcie prowadzonego 
postępowania organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobromierz.

Organem właściwym do wydania decyzji zmieniającej o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Dobromierz. Zgodnie z art. 64 ust. 1 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 2017 
r.  poz.  1405  z  późn.  zm.)  wystąpiono  z  wnioskiem  o  wydanie  opinii  w  sprawie  obowiązku 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  wymienionego  przedsięwzięcia  do 
następujących organów:

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

Po uzyskaniu przedmiotowych opinii zgodnie z art. 64 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) 
Wójt  Gminy  Dobromierz  wyda  postanowienie  nakazujące  lub  odstępujące  od  obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie  z  art  35  §  5  k.p.a  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie  z  art.  41  §  k.p.a,  w  toku  postępowania  strony  oraz  ich przedstawiciele i 



pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić  organ  administracji  publicznej  o  każdej  zmianie 
swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma 
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie  z  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeksu  postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1257 z późn. zm) w przypadku zawiadomienia stron 
poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

Obwieszczenie  podaje się  do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Dobromierz,  tablicach  ogłoszeń  w  miejscowości  Gniewków  oraz  na  stronie  internetowej 
www.bip.dobromierz.pl

Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
2. a/a

WÓJT
 (-) Jerzy Ulbin

http://www.bip.dobromierz.pl/

