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WieczJnia Koscieina, dnia 23 paicmwrmka 
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ZA WIADOMIENIE 

o wszczfciu Postfpowania administracyjnego 

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

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) oraz art. 73 usC 1 ustawy z dnia 

3 pazdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udzia1e 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 

z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) 

zawiadamiam 

ze w dniu 08 paidziemika 2013 roku wplyn'll wniosek Zakladu Uslug Komunalnych "USKOM" 

Sp. z 0.0., ul. Plocka 102,06 - 500 Mlawa (uzupelniony w dniu 21.10.2013 r.) 0 wydanie decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj'lcego na: Budowie 

dodatkowej sluzy dezynfekcyjnej (brodzika), na dzialce nr ewidencyjny 3/5 dla poprawy 

komunikacji skladowiska odpad6w innych niZ niebezpieczne i obojftne w miejscowosci 

Uniszki - Cegielnia. Planowane przedsi~wzi~cie realizowane b~dzie na terenie gminy Wieczfnia 

Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Informuj~ wi~c 0 uprawnieniach wszystkich stron tego post~powania wynikaj'lcych 

z art. 10 Kodeks post~powania administracyjnego do czynnego w nim udzialu w kazdym jego 

stadium. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w 

sprawie przedsi~wzi~c mog'lcych znacz'l.co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 

213, poz. 1397 z p6zn. zm.) planowane przedsi~wzi~cie nalezy do przedsi~wzi~c mog'l.cych 

potencjalnie znacz'lco oddzialywac na srodowisko. Organem administracji wlasciwym do 

wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna, zaS organem wlasciwym do 

wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 

w Warszawie oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie. 

Wobec powyzszego informuj~ 0 mozliwosci skladania uwag i wniosk6w w siedzibie 

Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej 

informacji do publicznej wiadomosci, od poniedzialku do pi'l.tku w godz. od 800 do 16°°. 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku post~powania strony oraz ich przedstawiciele 

i pelnomocnicy maj'l obowi'lzek zawiadomic organ administracji publicznej 0 kaZdej zmianie 

http:znacz'l.co


swoJego adresu; zgodnie z § 2 W razie zaniedbania tego obowiqzku dor~czenie pisrna pod 

dotychczasowyrn adresern rna skutek prawny. 

Niniejsze zawiadornienie zostalo zarnieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urz~du Grniny Wieczfnia Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszeit w siedzibie 

Urz~du Grniny Wieczfnia Koscielna oraz przekazane stronorn post~powania i soltysowi wsi 

Uniszki - Cegielnia. 

Otrzymujg: 

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


uf. Plocka 102, 06 5001t11awa 


2. 	 Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul. 17 stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 


2. 	 PG11StwoWY Powiatowy Inspektor Sanitarny w 1t11awie 
uf. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 .M1awa 

3. 	 Pan Pawel Baran 

Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 

zam. Uniszki Cegielnia 9, 06 500 Mlawa 


4. 	 Tablica ogloszen w Urzfi:dzie Gminy WieczJnia Kosciefna 

5. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 

www.bip. wieczJnia.akcessnet.net 


6. 	 a/a 

http:wieczJnia.akcessnet.net

