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OBWIESZCZENIE 

WOJTA GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 


Na 	podstawie art. 33 - 35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udosb;,~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleezenstwa w oehronie 
srodowiska oraz 0 oeenaeh oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 
zm.) 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
podaje do pubJicznej wiadomosci 

informaej~, ze po pono\\<l1ym rozpatrzeniu sprawy w przedmiocie wydania deeyzji 

o srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh dla przedsi~wzi~eia polegajqcego na: Budowie 
i eksploatacji 24 kurnik6w do sci61owego chowu drobiu - brojlera kurzego 0 obsadzie 
pocz~tkowej 61 000 szt.!kurniklcykl, l~cznej wydajnosci 1 464 000 szt.lcykl (5856 DJP) 
oraz 10248000 szt.lrok w obr~bie Fermy Drobiu w miejscowosci Kuklin w granicach 
dzialek 0 nr eWe 35/3,35/4,35/5, w dniu 30 kwietnia 2015 roku wplyn~lo uzupelnienie do 
raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko zawieraj'lce opis raejonalnego wariantu 
alternatywnego. Ponadto podaj~ do publieznej wiadomosci informaej~, ze w ramach 
prowadzonego post~powania administraeyjnego zostalo wydane: 
1. 	 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 

z dnia 09 czerwca 2015 roku (data wplywu: 12.06.2015 r.), znak sprawy: 
WOOS·II.4242.187.2015.BS uzgadniaj~ce realizacj~ w/w przedsi~wzi~cia. 

Maj'lc na uwadze, ze planowane przedsi~wzi~eie zalieza si~ do kategorii przedsi~wzi~c 

mog'lcyeh zawsze znacz'lco oddzialywac na srodowisko podaj~ do publicznej wiadomosci 
informacj~, iz w/w posb~powanie prowadzone jest z udzialem spoleczenstwa. 
Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy 

Wieczfnia Koscielna, zas organami bior'lcymi udzial w ocenie oddzialywania na srodowisko, 
wlasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia S'l 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. 

Wobec powyzszego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania si~ 

z raportem 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko, uzupelnieniami do raportu 

i niezb~dn'l dokumentacj'l sprawy oraz mozliwosci'l skladania uwag i wniosk6w w formie 

pisemnej, ustnie do protokolu, za pomoc'l 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 

800Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14 od poniedzialku do pi'ltku, w godz. od do 16°0
• 

Organem wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest W6jt Gminy Wieczfuia 

Koscielna. Uwagi i wnioski zlozone po uplywie wyzej okreslonego terminu pozostawia si~ 

bez rozpatrzenia. 

http:WOOS�II.4242.187.2015.BS
http:GKiI.6220.2.20


Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

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

Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna i Urz~du Gminy Ilowo Osada, przekazano stronom 

post~powania oraz soltysowi wsi Kuklin celem podania do publicznej wiadomosci. 

Otrzymu;q: 

1. 	 Pelnomocnik Pani Anna Mihulka 

ul. Hoia 66168 10k. 118, 00 - 682 Warszawa 


2. Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. Pl. 1 Maja 6,06 500 Mlawa 


3. 	 Pani lvfalgorzata Libudzka - z prosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszen na okres 
Soltys wsi Kuklin 21 dni i zwrot z adnotacjq 0 wywieszeniu 
zam. Kuklin nr 57A, 06 - 513 Wiecz/nia Koscielna 

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


13 - 240 Ilowo - Osada 


4. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy Wiecz/nia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wiecz/nia Koscielna 

www.bip. wiecz/nia. akcessnet. net 


6. 	 ala 


