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OBWIESZCZENIE 
o wszcz~ciu post~powania administracyjnego 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postttpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) oraz art. 73 ust. 1 

i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostttpnianiu informacji 0 srodowisku 

i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 

srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) 

zawiadamiam 

ze w dniu 29 listopada 2013 roku wplyn'll wniosek Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych 


i Autostrad Oddzial w 0lsztynie, AI. Warszawska 89, 10 - 083 01sztyn 0 wydanie decyzji 


o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsittwzittcia polegaj'lcego na: Budowie Miejsca 
Obsrugi Podro:inych Peplowo II. Planowane przedsittwzittcie realizowane bttdzie na terenie 

Gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustaVv), z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostttpnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) 

w przypadku, jezeli liczba stron postttpowania 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje si~ przepis art. 49 Kodeks postttpowania 

administracyjnego przewiduj'lcy powiadomienie stron 0 czynnosciach organ6w administracji 

publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyj~ty w danej miejscowosci spos6b 

publicznego oglaszania. 

Informujtt wiltc 0 uprawnieniach wszystkich stron tego postltPowania wynikaj'lcych 

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

stadium. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35, 36, 37 i 52 rozporz'ldzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 

2010 roku w sprawie przedsittwzi~c mog'lcych znacz'lCo oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 

2010 roku Nr 213, poz. 1397 z p6in. zm.) planowane przedsittwzi<tcie nalezy do przedsi<twzi<tc 

mog'lcych potencjalnie znacz'lco oddzialywac na srodowisko. Organem administracji wlasciwym 

do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy Wieczfnia Koscieina, zas organami 

wlasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia b~d'l Regionalny Dyrektor Ochrony 

Srodowiska w Warszawie, Wydzial Spraw Terenowych I, ul. 17 stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 

oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie ul. PI. 1 Maja 6, 06-500 Mlawa. 

Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urz<tdu Gminy Wieczfnia Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie 

Urz<tdu Gminy Wieczfnia Koscielna, oraz przekazano stronom postttpowania poprzez publiczne 

obwieszczenie i sohysom wsi: Kuklin i Peplowo, celem podania do publicznej wiadomosci. 

http:GKiI.6220.8.20


Wobec powyzszego informujy 0 rnozliwosci skladania uwag i wniosk6w w siedzibie 

Urzydu Grniny Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14, w terminie 7 dni od daty podania niniejszej 

informacji do publicznej wiadornosci, od poniedzialku do pi'ltku w godz. od 800 do 1600 
, 

Zgodnie z art, 41 § 1 Kpa w toku postypowania strony oraz ich przedstawiciele 

i pelnornocnicy rnaj'l obowiqzek zawiadorni6 organ adrninistracji publicznej 0 kazdej zrnianie 

swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowi'lzku doryczenie pisrna pod 

dotychczasowyrn adresern rna skutek prawny. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doryczenie uwaza siy za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego 

ogloszenia. 

Otrzymujq: 

1, Generalna Dyrekeja Drag Krajowyeh i Autostrad 

Oddzial w Olsztynie 

AI. Warszawska 89, 10 0830lsztyn 


2. Strony postf2Powania poprzez publiezne obwieszezenie 

Do wiadomosei: 

1, Regionalna Dyrekeja Oehrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowyeh I 

ur17 Styeznia, 06 400 Cieehanaw 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. PI. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 


3. 	 Pani Janina Szklarska 

Soltys wsi Kuklin 

zam. Kuklin nr 49, 06 - 513 Wieezjnia Koscielna 


4. 	 Pani Krystyna Pokus 
Soltys wsi Peplowo 
zam. Peplowo nr 34, 06 - 513 Wieezjnia Koscielna 

5. 	 Tabliea ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

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

7. ala 


