
Wisniewo, dn.02.12.20 15 r. 

RBGK 6220.09.2014 

Zawiadomienie 

Urz~d Gminy w Wisniewie, dzialaj~c na podstawie art. 33 ust. I, w zwi~zku z art. 79 ust. 
I ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostC(pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, ze w dniu 26.11.2014 r. wplyn~l wniosek Pani Marii 
Kozlakiewicz zam. ul. Osiedle Ksi&.z~t Mazowieckich 19 m 34,06-500 Mlawa 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiC(wziC(cia polegaj~cego na budowie i eksploatacji 
1 kumika do sci61kowego chowu drobiu brojler6w kurzych 0 l~cznej 39800 szt./cykl (159 DJP) 
w obrC(bie fermy drobiu w miejscowosci Kowalewo, gm. Wisniewo na dziake nr Ew. 680/2. 

Maj~c na uwadze, ze planowana dzialalnosc zalicza siC( do kategorii przedsiC(wziC(c 
mog~cych potencjalnie znacz&.co oddzialywac na srodowisko, zawiadamiamy 0 wszczC(ciu 
postC(powania. Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt 
Gminy Wisniewo, zas organami bior&.cymi udzial w ocenie oddzialywania na srodowisko, 
w1asciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia bC(d~ Regionalny Dyrektor Ochrony 
Srodowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa oraz Panstwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Mlawie, ul. I Maja 6, 06-500 Mlawa. 

Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania siC( z 
dokumentacj~ sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w 
terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w UrzC(dzie Gminy w Wisniewie, pokoju nr 
7, w godzinach od 7 00 do 15 00 

. Z1ozone uwagi i wnioski zostan&. rozpatrzone przez W6jta Gminy 
Wisniewo przed wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 
przedsiC(wziC(cia. 

http:znacz&.co
http:dn.02.12.20


Do wiadomosci: 

I. Wies!awa Kozlakiewicz ul. Szrenska 21,06-500 M!awa 
2. Maria Kozlakiewicz Osiedle Ksi<ti:<tt 19 m Mtawa 
3. Gmina W Wisniewo 86, 1 Wisniewo 
4. Ireneusz Wrotny Kowalewo 24,06-521 Wisniewo- sottys miejscowosci Kowalewo 
5. Ferma Drobiu Wies!awa i Maria Kozlakiewicz SJ. ul. Szrenska 21,06-500 Mawa 
6. Tablica informacyjna 
7. i ntemetowa U w Wisniewie 
8. 


