
KOMUNIKAT 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 19 marca 2013 r.  
 

 Na podstawie art. 85 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 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) w 
związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, ze w toku prowadzonego 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 19 marca 2013 
r. Wójt Gminy Dobromierz wydał decyzję znak: RBiR. 6220.4.12.2012 o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja granitu ze 
złoża ,,BORÓW – POŁUDNIE” znajdującego się w granicach działki nr 2/22 obręb 0001 
Borów, gm. Dobromierz realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
,,Hyżyński” Spółka z o. o., ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków. 
 

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 
r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) do brania w nim czynnego udziału w każdym jego stadium.  

 
W dniu 07 grudnia 2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu orzekające o odstąpieniu od przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadniające warunki realizacji 
niniejszego przedsięwzięcia.   

 
Z treścią ww. decyzji, postanowieniem oraz całą dokumentacją w tej sprawie można 

zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, pok. 13, codziennie od 
poniedziałku do piątku od godziny 700 do 1500  w terminie14 dni od dnia podania informacji 
do publicznej wiadomości. 

 
Ogłoszenie wraz z treścia decyzji znak RBiR.6220.4.12.2012 z dnia 19 marca 2013 r. 

umieszca sie na okres 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz oraz na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl. 

 
 

                                                                                Wójt 
                                                                              (-) Jerzy Ulbin 


