
Dobromierz, 13 marca 2020 r.  

RBiR. 6220.1.4.2020 

wg. rozdzielnika 

 

Wójt Gminy Dobromierz  działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku ze 
złożonym przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, ul. Powstańców 12, 58-140 
Jaworzyna Śląska (pełnomocnik: Pan Mariusz Szyrner działający pod firmą Biuro Projektów 
i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka) wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 
„Przebudowie Drogi Powiatowej nr 2794D na odcinku Dobromierz-Jugowa” 

 

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 2020 r. poz. 256) 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 2020 r. poz. 256) Wójt Gminy Dobromierz 
informuje, że można uzyskać informację o zebranych materiałach dotyczących powyższej 
sprawy telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić 
swoje uwagi na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

 

WÓJT 

         (-) Jerzy Ulbin 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik: Pan Mariusz Szyrner działający pod firmą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 
„PROGRESS”, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka) 

2. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska 
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA 
4. a/a 


