
Dobromierz, dnia 28 grudnia 2018 r.

RBiR.6220.4.5.2018 według rozdzielnika

Wójt  Gminy Dobromierz  działając  na  podstawie  art.  10  §  1 ustawy z dnia  14 czerwca 
1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2096)  w  związku  ze 
złożonym przez   Panią  Agnieszkę  Dolatę  prowadzącą  działalność  gospodarczą  „Żwirownia 
Dolata”  „Beton  Dolata”  Agnieszka  Dolata,  ul.  Wiejska  27,  62-070  Dąbrowa  wnioskiem 
o  zmianę  uwarunkowań  środowiskowych  określonych  w  decyzji  Wójta  Gminy  Dobromierz 
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  z  dnia  7  lipca  2010  r.,  znak:  RRŚiGG  7620  VIII/9/10 
wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przerobie kopaliny ze złoża granitu 
„Gniewków”,  realizowanego  w granicach  działek  nr  153/2,  153/3,  155,  166,  177,  154/1  obręb 
Gniewków, gmina Dobromierz

zawiadamia

o wyznaczonym siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i  materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisów art.  10 § 1 i art.  81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 
postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2096)  organ  administracji  publicznej 
obowiązany  jest  zapewnić  stronom  czynny  udział  w  każdym  stadium  postępowania, 
a  przed  wydaniem  decyzji  umożliwić  im  wypowiedzenie  się  co  do  zebranych  dowodów 
i  materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań.  Wypełniając  ustawowy  obowiązek  należytego 
i  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 2018 r. poz. 2096) Wójt Gminy Dobromierz informuje, 
że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 
Dobromierz, Referat Budownictwa i Rolnictwa, pok. nr 13 codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić  swoje uwagi  w ciągu siedmiu dni  od daty otrzymania 
niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:
1. Inwestor - Pani Agnieszka Dolata

„Żwirowania Dolata” „Beton Dolata” Agnieszka Dolata
ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

WÓJT

        (-) Jerzy Ulbin


