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o zakonczeniu Postfpowania dowodowego 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.267) w zwiqzku 
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) 
uprzejmie informujy, ze postypowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 04 grudnia 2013 
roku (data wplywu: 05.12.2013 r.) Powiatowego Zarz'!du Dr6g w Mlawie, 
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 1 0, 06 500 Mlawa reprezentowanego przez Pelnomocnika 
Pana Jana Flis Biuro prowadz'tcego dzialalnos6 gospodarcz't pod nazw'! Biuro Projektowo 
- Konsultingowe "Mosty Plonsk" S.C., ul. Wsp61na 14, 09 100 Plonsko 0 vvydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj'tcego na: rozbudowie 
drogi powiatowej nr 2307W Mlawa - Grzybowo - Wieczfnia Koscielna - Peplowek wraz 
z przebudow~ mostow w miejscowosci Chmielewko 0 JNI 01005626 i w miejscowosci 
Kulany 0 JNI 01005627 - Etap I, II, III, zostalo zakonczone. 

Uprzejmie inforrnuj«, ze stronorn post«powania przysluguje prawo wypowiedzenia siy 
co do zebranych w sprawie dowod6w i materia16w oraz zgloszonych z'tdatJ.. W zwi'tzku 
z powyzszyrn informujy, ze z materialami powyzszej sprawy mozna zapozna6 siy w terminie 
7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia 
Koscielna, pok6j nr 14, w godz. 800 

- 1600
. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doryczenie uwaza siy za dokonane po uplywie 14 dni od dnia 

publicznego ogloszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronorn postypowania poprzez zamieszczenie: 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz«du Gminy Wieczfnia Koscielna, 
na tablicy ogloszen w siedzibie: Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, Urzydu Gminy 
Szydlowo, Urzydu Miasta Mlawy. 

- na tablicy ogloszen w miejscowosci: Uniszki Cegielnia, Uniszki Zawadzkie, Windyki, 
Grzybowo, Chrnielewko, Pogorzel, Wieczfnia Koscielna, Kulany i Peplowo. 
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