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fie estyciiZA WIADOMIENIE 
In r" , 

g mz. usz G~balao zakoiiczeniu 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 07 paidziemika 2013 (data wplywu: 
08.10.2013 r.) roku zlozonego przez Zaklad Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0., uL 
Plocka 102, 06 - 500 Mlawa 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsi~wzi~cia polegaj~cego na: Budowie dodatkowej sluzy dezynfekcyjnej (brodzika), 
na dzialce nr ewidencyjny 3/5 dla poprawy komunikacji skladowiska odpad6w innych 
nil: niebezpieczne i oboj~tne w miejscowosci Uniszki - Cegielnia, zostalo zakonczone. 

lednoczesnie zawiadamiam, ze w ramach prowadzonego postldJowania 
administracyjnego zostalo wydane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Warszawie Nr WOOS-H.4240.1532.2013.MS z dnia 12listopada 2013 roku. 

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 material6w oraz zgloszonych z~dan. W zwi¢u z powyzszym informuj~, ze 
z materialami powyzszej sprawy moma zapoznac si~ w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14, w 
godz. 800 
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Otrzymujq: 

1. 	 Zaklad Uslug Komunalnych" USKOM" Sp. z 0.0. 


ul. Plocka 102, 06 - 500 Mlawa 


2. 	 Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul. 17 stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 


2. 	 Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. Pl. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 


3. 	 Pan Pawel Baran 

Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 

zam. Uniszki - Cegielnia 9, 06 - 500 Mlawa 


4. 	 Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy WieczJhia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wiecz/nia Koscielna 

www.bip. wiecz/nia.akcessnet. net 


6. 	 ala 

http:WOOS-H.4240.1532.2013.MS

