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ZA WIADOMIENIE mgr ini.. 
o zakoticzeniu post~powania dowodowego 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 


administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.267) uprzejmie informuj~, ze 

post~powanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 10 stycznia 2013 roku (data wplywu: 

11.01.2013 r.) zlozonego przez ARTIMEX S.A., uL Grzebskiego 10, 06 500 Mlawa 

o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj~cego na: 

Eksploatacji kruszywa naturalnego ze zloza "Wieczfnia Koscielna" na dzialkach 0 nr 

ew. 65/1, 65/3, 66/1 i 66/4 w miejscowosci Grzybowo, zostalo zakonczone. 


lednoczesnie zawi adami am, ze w ramach prowadzonego post~powania 


administracyjnego zostalo wydane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Srodowiska w Warszawie Nr WOOS-II.4242.185.2013.PK z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

(data wplywu: 02.09.2013 r.) uzgadniaj~ce warunki realizacji w/w przedsi~wzi~cia. 


Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

post~powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.267) uprzejmie 

informuj~, ze stronom przysluguje prawo wypowiedzenia si~ co do zebranych w sprawie 

dowod6w i materia16w oraz zgloszonych z~an. W zwi~zku z powyzszym informuj~, ze 

z materialami powyzszej sprawy mozna zapoznac si~ w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14, 

w godz. 8°° - 16°°. 


Otrzymujq: 

1. ARTIMEXSA. 

ul. Grzebskiego 10, 06 - 500 Allawa 


2, Strony post?powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H Sienkiewicza 3,00 015 Warszawa 


2. PaniMiroslawa Golon - z prosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszen na okres 7 dni 
Soltys wsi Grzybowo zwrot Z adnotacjq 0 wywieszeniu 
zam. Grzybowo nr 72, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

4. 	Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

5. 	Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 

www.bip. wieczJnia. akcessnet. net 


6. 	ala 

http:WOOS-II.4242.185.2013.PK

