URZAD

GMINY

ul. Mazurska 3
13-124 Koztowo
woj. warmirtsko-mazurskie
tel. 89 626 75 05

Koziowo, dn. 17.02.2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY KOZLOWO
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Post^powania
Administracyjnego (Dz. U . z 2013r. poz. 267 ze zm.)

ZAWIADQMIENIE
Z N A K : RGT.6220.2.4.2014 z dnia 17.02.2015 r.
W z w i ^ k u z tocz^cym si^ post^powaniem adminlstracyjnym w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia polegaj^cego na eksploatacji
ztoza piaskow skaleniowo - kwarcowych na terenie dzialki nr 24/5 w obr^bie Koztowo, gmina
Koztowo, uprzejmie informuj?, ze na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Post^powania Administracyjnego (Dz. U . z 2013r. poz. 267
ze zm.) przed wydaniem decyzji siuzy stronie prawo wypowiedzenia si? co do zebranych
dowod6w i materiatow oraz zgtoszonych z^daii w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Strony mog^ zapoznac si? z dotychczasow^ zebranq. dokumentacj^ sprawy w godzinach
pracy Urz?du Gminy w Koztowie, ul. Mazurska 3, 13-124 Koztowo, pokoj nr 23 w godzinach
od 7.30 do godziny 15.30.
Doreczenie uwaza si? za dokonane po uptywie 14 dni, licz^c od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej wiadomosci.

Otrzymuja:
- na tablicy ogtoszeri w Urz?dzie Gminy Koztowie
- w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kozlowo.pl).

Wywieszono dnia
Zdj?to dnia
Piecz?c organu i podpis osoby odpowiedzialnej

URZAD

GWIINY

ul. Mazurska 3
13-124 Koztawo
woj. wsrmii^sko-mazurskie
tel, 89 626 75 05

Koziowo, dn. 17.02.2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY KOZLOWO
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Post^powania
Administracyjnego (Dz. U . z 2013r. poz. 267 ze zm.)

ZAWIADOMIENIE
Z N A K : RGT.6220.1.4.2013 z dnia 17.02.2015 r.
W zwi^zku z tocz^cym si? post^powaniem administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj^cego na eksploatacji
zloza piaskow skaleniowo - kwarcowych na terenie dziatki nr 24/4 w obr^bie Kozlowo, gmina
Kozlowo, uprzejmie informuj?, ze na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Post?powania Administracyjnego (Dz. U . z 2013r. poz. 267
ze zm.) przed wydaniem decyzji sluzy stronie prawo wypowiedzenia si? co do zebranych
dowodow i materialow oraz zgloszonych z^dah w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Strony mog^ zapoznac si? z dotychczasowq^ zebran^ dokumentacj^ sprawy w godzinach
pracy Urz?du Gminy w Koztowie, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozlowo, pokqj nr 23 w godzinach
od 7.30 do godziny 15.30.
Dor?czenie uwaza si? za dokonane po uplywie 14 dni, licz^c od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej wiadomosci.

Otrzymuja:
- na tablicy ogloszen w Urz?dzie Gminy Koztowie
- w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kozlowo.pl).

Wywieszono dnia
Zdj?to dnia
Piecz?c organu i podpis osoby odpowiedzialnej

