
Urz~d Gminy wWisniewie 
kod 06-521 

Wisniewo, dn.27.08.2019 r. 

RBGK 6220.08.2019(3) 

Panstwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

ul. Zarzecze 13 B 

03-194 Warszawa 

Urz'!-d Gminy w Wisniewie zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 

pazdziemika 2008r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 

2017, poz. 1405 ze zm) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 rozporz'!-dzenia Rady Ministr6w z dnia 9listopada 

2010 r. w sprawie przedsiywziyc mog'!-cych znacz'!-co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 
2016 poz.71 ze zm.) zwraca siy z prosb,!- 0 wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia pn.: Zmiana sposobu uzytkowania 

istniej,!-cych trzech budynk6w inwentarskich do hodowli stada rodzicielskiego kur miysnych w 
systemie sci61kowym polegaj,!-ca na zwiykszeniu obsady z l,!-cznej ilosci 36 000 szt.! cykl (144 

DJP) do 39975 szt.!cykl (159,9 DJP) w obrybie fermy drobiu zlokalizowanej na dzialce 
ewidencyjnej nr 569/2 obryb Bogurzynek, gm. Wisniewo, powiat mlawski. 

mgr 

Do wiadomosci: 

1. 	 Andrzej Dziura ul. Piykna 44 10k.1 ,00-672 Warszawa- Pelnomocnik Inwestora 

2. 	 Powiat Mlawski ul. Reymonta 6,06-500 Mlawa 
3. 	 Przemyslaw Kozlakiewicz ul. M. Sklodowskiej-Curie 4,06-500 Mlawa 
4. 	 Ewa Kozlakiewicz ul. M. Sklodowskiej-Curie 4,06-500 Mlawa 

5. 	 Katarzyna Szklarska Bogurzynek 35,06-521 Wisniewo- Sohys miejscowosci 
Bogurzynek 

6. 	 Tablica informacyjna Urzydu Gminy w Wisniewie 
7. 	 Strona intemetowa Urzydu Gminy w Wisniewie 
8. 	 aa 



Zal~czniki: 

1. Karta informacyjna przedsiywziycia 

2. Kopia wniosku 0 wydanie decyzji srodowiskowej 

3. Mapa ewidencyjna z zaznaczonym obszarem, na ktorym bydzie realizowane przedsiywziycie 
oraz obejmuj,!ca obszar , na ktory bydzie ono oddzialywac. 

4.Kopia wypisu i wyrysu z mpzp Gminy Wisniewo. 



UrZq~ GmlnY'N W'!sn;G;vtila 
kod 06-521 

woj. mazowieckie 

RBGK 6220.08.2019 (2.) 

Wisniewo, dn.27.0S.2019 r. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Mlawie 

PI. 1 Maja 6 

06-500 Mlawa 

Urz'!-d Gminy w Wisniewie zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 

20081'. 0 udostypnianiu informaeji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleezenstwa w 

oehronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 

ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 rozporz,!-dzenia Rady Ministr6w Z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsiywziyc mog'!-cych znaczqco oddzialywac na srodowisko(Dz. U. z 2016 poz. 71 

ze zm.) zwraca siy z prosb,!- 0 wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko dla przedsicrwzicrcia pn.: Zmiana sposobu uzytkowania 

istniejqcych trzech budynk6w inwentarskich do hodowli stada rodzicielskiego kur miysnych w 

systemie sci6lkowym polegaj,!-ca na zwiykszeniu obsady z l,!-cznej ilosci 36 000 szt./ cykl (144 

DJP) do 39975 szt./cykl (159,9 DJP) W obrybie fermy drobiu zlokalizowanej na dzialce 

ewidencyjnej nr 569/2 obrcrb Bogurzynek, gm. Wisniewo, powiat mlawski. 

Do wiadomosci: 

1. 	 Andrzej Dziura ul. Piykna 44 lok.1 ,00-672 Warszawa 

2. 	 Po wi at Mlawski ul. Reymonta 6,06-500 Mlawa 

3. 	 Przemyslaw Kozlakiewicz ul. M. Sklodowskiej-Curie 4,06-500 Mlawa 

4. 	 Ewa Kozlakiewicz ul. M. Sklodowskiej-Curie 4,06-500 Mlawa 

5. 	 Katarzyha Szklarska Bogurzynek 35,06-521 Wisniewo- Soltys mleJscowosci 

Bogurzynek 

6. 	 Tablica informacyjna Urz:;du Gminy w Wisniewie 

7. 	 Strona internetowa Urzydu Gminy w Wisnicwie 

8. 	 aa 



Zal~czniki: 

1. Karta informacyjna przedsiywziycia 

2. Kopia wniosku 0 wydanie decyzji srodowiskowej 

3. Mapa ewidencyjna z zaznaczonym obszarem, na kt6rym bydzie realizowane przedsiywziycie 
oraz obejmujqca obszar, na kt6ry bydzie ono oddzialywac. 

4.Kopia wypisu i wyrysu z mpzp Gminy Wisniewo. 



Urz~d Gminy wWisniewie 
kod 06-521 Wisniewo, dn.27.08.2019 r. 

woj. mazowiGckle 

RBGK 6220.08.2019 

Panstwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

ul. Zarzecze 13 B 

03-194 Warszawa 

Urz~d Gminy w Wisniewie zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 
pazdziernika 2008r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 
2017, poz. 1405 ze zm) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 9listopada 
2010 r. w sprawie przedsiywziyc mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 
2016 poz.71 ze zm.) zwraca siy z prosb~ 0 wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia 

oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia pn.: Zmiana sposobu uzytkowania 

istniej~cych trzech budynk6w inwentarskich do hodowli stada rodzicielskiego kur miysnych w 
systemie sci6lkowym polegaj~ca na zwiykszeniu obsady z l~cznej ilosci 36 000 szt.! cykl (144 
DJP) do 39975 szt.!cykl (159,9 DJP) w obrybie fermy drobiu zlokalizowanej na dzialce 
ewidencyjnej nr 569/2 obryb Bogurzynek, gm. Wisniewo, powiat mlawski. 

Do wiadomosci: 

1. 	 Andrzej Dziura ul. Piykna 44 10k. 1 ,00-672 Warszawa- Pelnomocnik Inwestora 

2. 	 Powiat Mlawski ul. Reymonta 6,06-500 Mlawa 
3. 	 Przemyslaw Kozlakiewicz ul. M. Sklodowskiej-Curie 4,06-500 Mlawa 
4. 	 Ewa Kozlakiewicz ul. M. Sklodowskiej-Curie 4,06-500 Mlawa 
5. 	 Katarzyna Szklarska Bogurzynek 35,06-521 Wisniewo- Sohys miejscowosci 

Bogurzynek 
6. 	 Tablica informacyjna Urzydu Gminy w Wisniewie 
7. 	 Strona internetowa Urzydu Gminy w Wisniewie 
8. 	 aa 



Zal~czniki: 

1. Karta informacyjna przedsiywziycia 

2. Kopia wniosku 0 wydanie decyzji srodowiskowej 

3. Mapa ewidencyjna z zaznaczonym obszarem, na kt6rym bydzie realizowane przedsiywziycie 
oraz obejmuj~ca obszar , na kt6ry bydzie ono oddzialywac. 

4.Kopia wypisu i wyrysu z mpzp Gminy Wisniewo. 


