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GKiI.6220.2.2014 

ZA WIADOMIENIE 
o wszcz~ciu post~powania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postt(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 spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. 
U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) 

., !. 

.podaj~ do publicznej wiadomosci informacj~ 

ze w dniu 29 stycznia 2014 roku wplynct1 wniosek Inwestora Pana Slawomira Wojciecha 
Kozlakiewicza, uL Koscielna nr 1, 06 500 Mlawa, reprezentowanego przez Pelnomocnika 
Panict Annt( Mihulka, ul. Hoza 66168 10k. 118, 00 - 682 Warszawa, 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsit(wzit(cia polegajctcego na: Budowie 
i eksploatacji 24 kurnik6w do sci61owego chowu drobiu - brojlera kurzego 0 obsadzie 

pocz~tkowej 61 000 szt.lkurniklcykI, l~cznej wydajnosci 1 464 000 szt.lcykl (5856 DJP) oraz 
10 248 000 szt.lrok w obr~bie Fermy Drobiu w miejscowosci Kuklin w granicach dzialek 
o nr ew. 35/3, 35/4, 35/5. Planowane przedsi~wzit(cie realizowane b«dzie na terenie gminy 
Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Majctc na uwadze, ze planowane przedsi«wzi«cie zalicza si« do kategorii przedsi«wzi«c 
mogctcych zawsze znaczctco oddzialywac na srodowisko podaj~ do publicznej wiadomosci 

informacj« 0 przyst'lPieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi«wzi«cia na 
srodowisko oraz rozpocz«ciu procedury udzialu spoleczenstwa. 
Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna, zas organami biorctcymi udzial w ocenie oddzialywania na srodowisko, wlasciwymi 
do wydania opinii i dokonania uzgodnienia b«dct Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 
w Warszawie uL Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa oraz Panstwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Mlawie uL PI. 1 Maja 6, 06-500 Mlawa. 

Jednoczesnie informuj«, iz do publicznego wglctdu zostal wylozony raport 
o oddzialywaniu na srodowisko sporzctdzony dla przedmiotowego przedsi~wzit(cia i opracowany 
przez ATMOTERM In2':ynieria Srodowiska Sp. z 0.0., ul. Hoza 66/68, 00 682 Warszawa pod 

kierunkiem Pani Anny Mihulka. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania si« z raportem 

o oddzialywaniu przedsit(wzit(cia na srodowisko i niezb«dnct dokumentacjct sprawy oraz 

mozliwoscict skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, ustnie do protokolu, za pomocct 

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 

picttku, w godz. od 800 do 1600 
. Organem wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest W6jt 

Gminy Wieczfnia Koscielna. Uwagi i wnioski zlozone po uplywie wyzej okreslonego terminu 

pozostawia sit( bez rozpatrzenia. 



Niniejsze zawiadornienie zostalo zamleszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie 

Urz~du Grniny Wieczfnia Koscielna i Urz~du Grniny Howo - Osada, przekazano stronorn 

post~powania oraz soltysowi wsi Kuklin celern podania do publicznej wiadornosci. 
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku post~powania strony oraz ich przedstawiciele 

i pelnornocnicy rnaj'l obowi'lzek zawiadorni6 organ administracji publicznej 0 kaZdej zmianie 
swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowi¥ku dor~czenie pisma pod 
dotychczasowym adresem rna skutek prawny. 

Z up. W6jt 
mgrini.. 
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Gospooartd Komuniln.j i tn~lllycii 

Otrzyrnujq: 

1. 	 Pelnornocnik Pani Anna Mihulka 

ul. Hoza 66/68lok. 118, 00 - 682 Warszawa 


2. 	 Strony postfllJowania wg wykazu 

Do wiadornosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. PI. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 


3. 	 Pant Janina Szklarska - z prosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszen na okres 21 dni 
Soltys wsi Kuklin i zwrot z adnotacjq 0 wywieszeniu 
zarn. Kuklin nr 49, 06 - 513 Wiec:ifnia Koscielna 

4. 	 Urzqd Grniny Ilowo - Osada - z prosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszen na okres 21 
ul. Wyzwolenia 5 dni i zwrot Z adnotacjq 0 wywieszeniu 

13 240 Ilowo - Osada 


4. 	 Tablica ogloszen w Urz"tdzie Grniny Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa grniny Wieczjnia Koscielna 

www.bip. wieczjnia. akcessnet. net 


6. 	 ala 


