
WÓJT GMINY SŁUBICE 
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice 
• , w i a t Płocki, woj. mazowieckie Słubice, 10 marca 2020 roku 

PZ.6220.1.2019 

ZAWIADOMIENIE 

Wójt Gminy Słubice, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U . 
z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U . z 2020 poz. 283 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana 
Marka Rutkowskiego reprezentującego Zakład Usługowo - Produkcyjny 
„MARKO", Nowa Korzeniówka 11, 09 - 530 Gąbin informuje, że została 
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko oraz zebrane zostały 
dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu 
kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża kruszywa naturalnego metodą 
odkrywkową i nazwie WYMYŚLE P O L S K I E I I I " . 

Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie uzgodnił realizację i określił warunki realizacji ww. 
przedsięwzięcia. 

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej przedmiotowe 
postępowanie administracyjne jest Wójt Gminy Słubice. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi 
dowodami i materiałami oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 
pok. nr 11, w godz. 7.30-15.30, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości zawiadomienia i doręczenia stronom postępowania. 

Po upływie ww. terminu Wójt Gminy Słubice rozpatrzy zebrane dowody 
i materiały oraz wyda stosowną decyzję administracyjną. 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, na tablicy ogłoszeń 
sołectwa Wymyśle Polskie, na tablicy ogłoszeń sołectwa Alfonsów oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Słubice: http://ugslubice.bip.org.pl. 

Zawiadomienie otrzymują również strony postępowania. 

Wafli 

mgr Ja/enKozlowski 
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