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ZA WIADOMIENIE 

WOJTA GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 


Na podstawie art. 33 - 35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeftstwa 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~, ze w dniu 01 sierpnia 2013 roku Inwestor - ARTIMEX S.A., ul Grzebskiego 10, 
06 500 Mlawa przedlozyl do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna uzupelnienie do raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko dla przedsi~wzi~cia polegaj'lcego na: Eksploatacji kruszywa 
naturalnego ze zloza "Wieczfnia Koscielna" na dzialkach 0 nr ew. 6511, 65/3, 66/1 i 66/4 
w miejscowosci Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania si~ z w/w uzupelnieniem 

do raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko i niezb~dn'l dokumentacj'l sprawy 

oraz mozliwosci'l skladania uwag i wniosk6w w fonnie pisemnej, ustnie do protokolu, za pomoc'l 

srodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej 
wiadomosci, w siedzibie Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14 od poniedzialku do 

pi'ltku, w godz. od 800 do 1600 
• Uwagi i wnioski zlozone po uplywie wyzej okreslonego tenninu 

pozostawia si~ bez rozpatrzenia. 

Infonnuj~ wi~c 0 uprawnieniach wszystkich stron tego post~powania wynikaj'lcych 
z art. 10 Kodeks posti(powania administracyjnego do czynnego w nim udzialu w kazdym jego 
stadium. 

Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu lnfonnacji 
Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszeft w siedzibie 
Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano stronom post~powania i sohysowi wsi 
Grzybowo celem podania do publicznej wiadomosci. 

Kier nik feratu 
Gospodarki Komunalne; i Inwestycji 

Otrzymujq: 

1. 	ARTIMEX S.A. 

ul Grzebskiego 10, 06 500 Mlawa 


2. 	Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodo'wiska 

uf. H Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa 


http:GKiL6220.1.20


2. Pani Miroslawa Golon - z prosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszen na okres 21 dni 
Soltys wsi Grzybowo i zwrot z adnotacjq 0 wywieszeniu 
zam. Grzybowo nr 72, 06 513 Wieczjnia Koscielna 

4. Tablica ogloszen w Urzf(dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.bip. wieczjnia. akcessnet.net 

6. a/a 

http:akcessnet.net

