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OBWIESZCZENIE . 
WOJTA GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA mgr InZ. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postctpowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w zwi¢u z art. 74 ust. 3 
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostctpnianiu informacji 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 zm.) W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna zawiadamia Strony postctpowania, ze w toku postctpowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsictwzictcia 
polegaj'lcego na: Budowie stawu - zbiornika retencyjnego, czerpni, rezerwuaru wody 
dyspozycyjnej dla nawodnien utytk6w rolnych system em deszczowni przenosnej, na 
dzialce nr ew. 53/49 w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia, gm. Wieczfnia Koscielna 
(nawadnianiem planuje si~ objllc dzialki nr ew. 53/22, 53/30, 53/15, 53/38, 54/2, 54/3, 
55/4), zostaly wydane nastctpuj'lce dokumenty: 

1. 	 Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie, znak: 
ZNS.471.20.2014 z dnia 23 maja 2014 roku (data wplywu: 17.07.2014 r.) 

2. 	 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, 
znak: WOOS-II.4240.473.2014.IA z dnia 22 lipca 2014 roku (data wplywu: 
24.07.2014 r.) 

3. 	 Postanowienie W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna GKiI.6220.4.2014 z dnia 
30 lipca 2014 roku 0 odstllpieniu od obowillZku przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia. 

Z tresci'l powyzszych dokument6w mozna zapoznac sict w Urzctdzie Gminy Wieczfnia 
Koscielna, w pokoju nr 14, od poniedzialku do pi'ltku w godz. od 800 do 1600

• 

Dorctczenie uWaZa sict za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje po dane stronom postctpowania poprzez zamieszczenie: 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzctdu Gminy Wieczfnia Koscielna, 

na tablicy ogloszen w siedzibie Urzctdu Gminy Wieczfnia Koscielna, 


- na tablicy ogloszen na okres 14 dni (licz'lC od nastctpnego dnia od wywieszenia) 
w miejscowosci: Wieczfnia - Kolonia. 
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