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ZAWIADOMIENIE ~ 
WOJTA GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 

Na podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 roku 
o udostltPnianiu informaeji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleezenstwa w oehronie 
srodowiska oraz 0 oeenaeh oddziaIywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 
ze zm.) 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
podaje do publicznej wiadomosci 

informacj~, ze w dniu 02 kwietnia 2013 roku Inwestor Pani Aleksandra Krystek, zam. Uniszki 
Gumowskie 29,06 - 513 Wieezfnia Koscielna przedlozyla do W6jta Gminy Wieezfnia Koscielna 
uzupelnienie do raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla przedsi~wzi~cia polegajlteego na: 
WydobyWaniu kopaliny ze zloza kruszywa naturalnego "Uniszki VIII" na dzialkach 0 nr 
eWe 9, 10, 11 w miejscowosci Uniszki Gumowskie, gmina Wieezfnia Koseie1na. 

Zawiadamiam wszystkieh zainteresowanyeh 0 mozliwosci zapoznania si~ z w/w 
uzupelnieniem do raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko i niezb~lt 

dokumentaejlt sprawy oraz moi:liwoscilt skladania uwag i wniosk6w w formie pisenmej, 
elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej 
wiadomosCi, w siedzibie Urz~du Gminy Wieezfnia Koscielna, pok6j nr 14 od poniedzialku do 
pilttku, w godz. od 8°0 do 16°°. Zlozoneuwagi i wnioski zostanlt rozpatrzone przez W 6jta Gminy 
Wieezfnia Koseielna przed wydaniem deeyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 
przedsi~wzi~eia. 

Informuj~ wi~e 0 uprawnieniaeh wszystkieh stron tego post~powania wynikajlteyeh 
z art. 10 Kodeks post~powania administraeyjnego do czynnego w nim udzialu w kai:dym jego 
stadium. 

Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszezone na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urz~du Gminy Wieezfnia Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie 
Urz~du Gminy Wieczfhia Koseielna oraz przekazano stronom post~powania i soltysowi wsi 
Uniszki Gumowskie eelem podania do publieznej wiadomosei. 
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Otrzymujq: 

1. Pani Aleksandra Teresa Krystek 
zam. Uniszki Gumowskie 29, 06 513 Wieczfoia Koscielna 

2. Strony postf?,powania wg wyimzu 

Do wiadomosci: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. H Sienkiewicza 3,00 - 015 Warszawa 
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2. Pani Renata S;Yma(ls'ka <-' " ,:zproslJil;(J';W1wle$~~n 'd ta'blicy ogloszen ila okres 21 dni 
, Soltys wsi Uniszki Gumowskie zwrot Z adnotacjq 0 wywieszeniu

" -zam. Uniszki Gumowskie nr 44, 06 ~ 513 Wieczfnia Koscielna 

4. Tablica ogloszen w Urz~dzie Gmlny Wiecz!niaKoscielna 

5. Strona internetowa gminy Wiectfnia Koscielna 

www.bip.wiectfnia. akcessnet. net 
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