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GKiI.6220.3.2013 

ZA WIADOMIENIE 

o wszcz~ciu post~powania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 L1stawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) oraz art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 

1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostt(pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 

ochronie, udziale spolecze6stwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaiywania na 
srodowisko (Dz. u. z 2008 roku Nr 199, poz. 1 z pMn. zm.) 

podaj~ do publicznej wiadomosci 

infOlmacjt( 0 przystqpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz 
rozpoczt(ciu procedury udzialu spoleczellstwa w postypowaniu w sprawie wydania decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsit(wziycia polegajqcego na: budowie 

dodatkowego (rezerwowego) zbiornika na odcieki z instalacji biosuszenia i skladowiska 

odpad6w innych niz niebezpieczne i oboj~tne na dzialce nr ew. 2/1 w miejscowosci 

Uniszki - Cegielnia, w ramach post~powania administracyjnego 0 wydanie decyzji 

o srodowiskowych llwarunkowaniach, prowadzonego na wniosek Zakladu Uslug KOl11unalnych 

"DSKOM" Sp. z 0.0., ul. Plocka 102, 06 500 Mlawa. Planowane przedsi((wzit(cie realizowane 

b~dzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 
Informujt( wiyc 0 uprawnieniach wszystkich stron tego postt(powania vvynikajqcych 

z art. 10 Kpa do czynnego w nim udzialu w kazdym jego stadium. 
Maj,qc na uwadze, ze planowane przedsi((wzi~cie zalicza si~ do kategorii przedsi~wzi~c 

mogqcych zawsze znaCZqCO oddzialywac na srodowisko przystqpiono do przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej 

sprawie jest W6jt Gminy Wieczfnia Koscie1na, zas organami biorqcYl11i udzial w ocenie 

oddzialywania na srodowisko, wlasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia bt(dq 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 

00-015 Warszawa oraz Pa6stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie ul. Pl. 1 Maja 6, 

06-500 Mlavva. 

.Tednoczesnie inforl11ujt(, do pubJicznego wglqdu zosta1 wylozony raport 

o oddzialywaniu na srodowisko sporzqdzony dla przedl11iotowego przedsiywziycia, opracowany 

przez AVVA Sp. z 0.0., Aleja KOl11isji Edukacji Narodowej 36 10k. 112B, 02- 797 Warszawa. 

Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania si~ 

z raportem 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko i niezb~dnq dokumentacjq sprav,')' 
oraz mozliwosciq skladania uwag i wniosk6w w fonnie pisemnej, ustnie do protokolu, za pomocq 
srodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania lch bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do pubJicznej 
wiadomosci, w siedzibie Urzt(du Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14 od poniedzialku do 
piqtku, w godz. od 800 do 1600 

• Uwagi i wnioski zlozone po uplywie wyzej okreslonego terminu 

pozostawia sit( bez rozpatrzenia. 

Niniejsze zawiadomienie przekazano stronom post~powania oraz podano do publicznej 

\viadomosci poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Inforl11acji Publicznej Urz~du Gminy 



Wieczfnia Koscielna, wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie Urz<tdu Gminy Wieczfnia 
Koscielna i Urz<tdu Miasta Mlawa oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Uniszki - Cegielnia 
celem podania do publicznej wiadomosci. 

Zgodnie z art 41 § I Kpa w toku post<tpowania strony oraz ich przedstawiciele 

i pelnomocnicy majq obowiqzek zawiadomic organ administracji publicznej 0 kazdej zmianie 

swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowiqzku dor((czenie pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Otrzymujq: 

1. 	 Zaklad Uslug Komunalnych "USKOM" Sp. z 0.0. 


ul. Plocka 102, 06 - 500 Mlawa 


2. 	 Sirony pOslr?powania wg 1,vyk£lzU 

jJo_'wiadomo.5'ci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H. Sienkievvicza 3. 00 015 Warszawa 


2. 	 Pm1stwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 

3. 	 Urzqd Miasta Mlawa 

uZ. Swry Rynek 19, 06 500 A1lawa 


4. 	 Pan Pawel Baran 

Soltys wsi Uniszki Cegielnia 

zan? Uniszki - Cegielnia 9, 06 - 500 Mlawa 


5. 	 Tablica ogloszen vv Urzr?dzie Gminy Wiecz!nia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna 

H'Wl!', bip.lviec7jllia.akcessnet.net 


7. 	 a/a 

http:bip.lviec7jllia.akcessnet.net

