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WieczfnlJ ' Ina Wieczfnia Koscielna, dnia 04 stycznia 2016 roku 
woj: maz.ovv!E:ckie Klerownlk Refer 
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OBWIESZCZENIE 
o zakoiiczeniu post~powania dowodowego 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
post<tpowania administracyjnego (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 roku poz. 267 
ze zm.) w zwi'lzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udost<tpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Oz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) informuj<t, ze post<tpowanie dowodowe w sprawie wniosku zlozonego 
przez Inwestora - Gmin<t Wieezfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 06 513 Wieczfnia 
Koscielna, dotycz'lcego wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsiywzi<tcia polegaj'lcego na: Przebudowie drogi gminnej Nr G230907W na odcinku 
Chmielewko - W~sosze, zostal0 zakonczone. Przebudowa drogi prowadzona bydzie na 
terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 252/1, 252/2. 253 w obrybie Pogorzel, nr 115 
w obrybie Chmielewko i nr 39 w obr<tbie W'lsosze. 

Uprzejmie informujy, ze stronom postypowania przyslllgllje prawo wypowiedzenia siy 
co do zebranyeh w sprawie dowod6w i materia16w oraz zgloszonych z'ldan. W zwi'lzku 
z POv.ryzszym informujy, ze z materialami powyzszej sprawy mozna zapoznac si<t w terminie 
7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia 
Koscielna, pok6j nr 14, w godz. 8°° 16°°. 

Zgodnie z ali. 49 Kpa doryczenie uwaza Sly za dokonane po uplywie 14 dni od dnia 
publicznego ogloszenia. 

Niniejsze obwieszezenie zostaje podane stronom postypowania poprzez zamieszczenie: 

- na stronie Biuletynu lnformaeji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, 

- na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydll Gminy Wieezfnia Koscielna, 

na tabliey ogloszen na okres 14 dni (licz'lC od nastypnego dnia od wywieszenia) 

w miejseowosci: Pogorzel, Chmielewko i W'lsosze. 

http:GKiL6220.8.20

