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VVieczfnia Koscielna WieczJnia Koscielna, dnia 19lutego 2014 roku 
woj: n1azQwieckie Kierownik Refera 

Gospodarki Ko estycji
GKiI.6220.9.2013 

Obwieszczenie mgr mz. 
o wydanej decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w zwiqzku z art. 74 ust. 3 
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zrn.) oraz art. 38 i mi. 85 ust. 3 
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zrn.) podaj~ do publicznej 
wiadornosci inforrnacj~, ze w dniu 19 lutego 2014 roku na wniosek Powiatowego Zarzqdu 
Drog w Mlawie, reprezentowanego przez Pelnornocnika Pana Jana Flis, prowadz'l.cego 
dzialalnos6 gospodarcz'l. pod nazw'l. Biuro Projektowo Konsultingowe "Mosty Plonsk" S.c., 
ul. Wspolna 14, 09 - 100 Plonsk zostala wydana decyzja GKiL6220.9.2013 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj'l.cego na: rozbudowie 
drogi powiatowej nr 2307W Mlawa - Grzybowo - Wieczfnia Koscielna 
- Peplowek wraz z przebudow~ mostow w miejscowosci Chmielewko 0 JNI 01005626 
i w miejscowosci Kulany 0 JNI 01005627 - Etap I, II, III 
Z tresci'l. decyzji oraz z dokurnentacj'l. sprawy, w tyrn z uzgodnieniern Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz opini'l. Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Mlawie rnozna zapoznac si~ w siedzibie Urz~du Grniny Wieczfnia 
Koscielna, pokoj nr 14, od poniedzialku do pi'l.tku w godz. od 800 do 1600 w terrninie 14 dni 
od daty podania do publicznej wiadornosci. 
Dor~czenie uwaza si~ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje po dane stronorn post~powania poprzez zarnieszczenie: 

na stronie Biuletynu Inforrnacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, 
na tablicy ogloszen w siedzibie: Urz~du Grniny Wieczfnia Koscielna, Urz~du Grniny 

Szydlowo, Urz~du Miasta Mlawy. 
- na tablicy ogloszen w rniejscowosci: Uniszki Cegielnia, Uniszki Zawadzkie, Windyki, 

Grzybowo, Chmielewko, Pogorzel, Wieczfnia Koscielna, Kulany i Peplowo. 
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