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woj: mazowieckie 

GkiI.6220.5.2012 

ZAWIADOMIENIE 

WOJTA GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 


N a podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 

o 	udost~pnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
"' srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 

ze zm.) 


W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 


podaje do publicznej wiadomosci 


infonnacj~ 	0 przystqpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz 

rozpocz~ciu procedury udzialu spoleczenstwa w post~powaniu w sprawie wydania decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj~cego na: Wydobywaniu 

kopaliny ze zloza kruszywa naturalnego "Uniszki VIII" na dzialkach 0 nr ew. 9, 10, 11 

w miejscowosci Uniszki Gumowskie, grnina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. 

mazowieckie. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 4 i 7 rozpor~dzenia Rady Ministr6w z dnia 

9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko 

(Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) planowane przedsi~wzi~cie nale.zy do przedsi~wzi~6 

mog~cych potencjalnie znac~co oddzialywa6 na srodowisko. W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 

postanowieniem GKiI.6220.5.2012 z dnia 07 maja 2012 roku nalozyl obowi~zek 

przeprowadzenia oceny oddzialywania oraz sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu na 

srodowisko. Organem adrninistracji wlasciwyrn do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt 

Gminy Wieczfnia Koscielna, zaS organem bior~cym udzial w ocenie oddzialywania na 

srodowisko, wlasciwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor 

Ochrony Srodowiska w Warszawie, uL Henryka Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa . 

.«I Infonnuj~, iZ do publicznego wgl~du zostal wylozony raport 0 oddzialywaniu 

planowanego przedsi~wzi~cia na srodowisko, przedlozony do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
i.' < 

w dniu 08 lutego 2013 roku, opracowany przez EkoKoncept s.c., ul. Niepodleglosci 53/55 
? 

(lok.304), 10 - 044 Olsztyn. 

lednoczesnie zawiadarniam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania si~ 

z raportem 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko i niezb~dn~ dokurnentacj~ sprawy 

oraz mozliwosci~ skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, 

w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomosci, 

w siedzibie Urz~du Grniny Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14 od poniedzialku do pi~tku, w godz. 

od gOO do 1600
• Zlozone uwagi i wnioski zostan~ rozpatrzone przez W6jta Gminy Wieczfnia 

Koscielna przed wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 

przedsi~wzi~cia. 

Infonnuj~ wi~c 0 uprawnieniach wszystkich stron tego post~powania wynikaj~cych 

z art. 10 Kodeks post~powania adrninistracyjnego do czynnego w nim udzialu w kaZdym jego 

stadium. 
' 
« 

f\ 



Niniejsze zawiadomienie zostalo zamleszczone na stronie Biuletynu . Informacji 

Publicznej Urz~du Glniny Wiecz:fuia Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie 

Urz~du Gminy Wiecz:fuia Koscielna oraz przekazano stronom post~powania i soltysowi wsi 

Uniszki Gumowskie celem podania do publicznej wiadomosci. 

Otrzymujq: 

1. Pani Aleksandra Teresa Krystek 

zam. Uniszki Gumowskie 29, 06 513 Wieczjnia Koscielna 


2. Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H Sienkiewicza 3,00 015 Warszawa 


2. Pani Renata Szymanska 	 - zprosbqo wywieszenie na tablicy ogloszen na okres 21 dni 
Soltys wsi Uniszki Gumowskie zwrot z adnotacjq 0 wywieszeniu 
zam. Uniszki Gumowskie nr 44, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

4. 	Tablica ogloszen w Urzf2dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

5. 	Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 

www.bip. wieczjnia. akcessnet. net 


6. 	ala 

Wywieszono na tablicy ogloszetiw dniu ................. . 


Zdj~to w dniu .......... '........................................ . 



