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mgr HlZ.OBWIESZCZENIE 
o zakonczeniu post~powania 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 
ze zm.) w zwiftZku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) uprzejmie infonnujy, ze postypowanie dowodowe w sprawie wydania 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj'l.cego na: Budowie 
stawu - zbiornika retencyjnego, czerpni, rezerwuaru wody dyspozycyjnej dla 
nawodnien uzytk6w rolnych systemem deszczowni przenosnej, na dzialce nr ew. 53/49 
w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia, gm. Wieczfnia Koscielna (nawadnianiem planuje 
si~ obj~c dzialki nr ew. 53/22, 53/30, 53/15, 53/38, 54/2, 54/3, 55/4), zostalo zakonczone. 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustavvy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 
z pOzn. zm.) uprzejmie infonnujy, ze stronom przysluguje prawo wypowiedzenia siy co do 
zebranych w sprawie dowodow i materialow oraz zgloszonych z'l.dan. W zwi'l.zku 
z powyzszym infonnujy, ze z materialami Po\\')'zszej sprawy mozna zapoznac siy w tenninie 
7 dni od dnia doryczenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia 
Koscielna, pokoj nr 14, w godz. 800 1600

• 

Zgodnie z art. 36 ustavvy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony 
postypowania, iz ze wzglydu na umozliwienie stronom zapoznania siy z materialem 
dowodowym nie jest mozliwe zalatwienie w/w sprawy w ustawowym terminie. Nowy tennin 
zalatwienia sprawy wskazuje siy do dnia 30 wrzesnia 2014 roku. 

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

publicznego ogloszenia. 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postypowania poprzez zamieszczenie: 

- na stronie Biuletynu Infonnacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, 

- na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, 


- na tablicy ogloszen na okres 14 dni (licz'l.C od nastypnego dnia od wywieszenia) 

w miejscowosci: Wieczfnia - Kolonia. 
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