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ZAWIADOMIENIE mgr zr. lUS bala 

o wszcz~ciu post~powania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 

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

ustawy z dnia 3 pazdziernika 200S roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 

udziale spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaiywania na srodowisko 

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

zawiadamiam 

strony post~powania, ze w dniu 10 kwietnia 2015 roku wplyn'lJ wniosek Pana Daniela 
Bockowskiego, zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna 0 wydaniedecyzji 
o srodO\viskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajl.lcego na: Rozbudowie 
istniej=lcego budynku inwentarskiego - chlewni 0 obsadzie istniej=lcej 100,88 DJP 
o projektowan=l obsad~ do 55 DJP, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 69 w miejscowosci 
Chmielewko, gmina Wieczfnia Koscielna. Planowane przedsi~wzi~cie realizowane b~dzie na 

terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat miawski, woj. mazowieckie. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwil.lzku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a tiret 1 rozporzl.ldzenia Rady 

Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mogl.lcych znaczl.lco 

oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze. zm.) planowane 

przedsi~wzi~cie nalezy do przedsi~wzi~6 mogl.lcych potencjalnie znaczl.lco oddzialywa6 na 

srodowisko. Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt 

Gminy Wieczfnia Koscielna, zas organami wlaschvymi do wydania opinii i dokonania 

uzgodnienia b~dl.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. 

Informuj~ wi~c 0 uprawnieniach wszystkich stron tego post~powania wynikajl.lcych 

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

stadium. 

Wobec powyzszego informujtt strony postttPowania, iz z dokumentacjl.l w powyzszej 

sprawie moma zapozna6 si~ w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie 

UrZttdu Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14, od poniedzialku do pil.ltku w godz. 
od SOO do 1600• 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku post~powania strony oraz ich przedstawiciele 

i pelnomocnicy majl.l obowil.lzek zawiadomi6 organ administracji publicznej 0 kazdej zmianie 

swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowil.lzku dor~czenie pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 



Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

PubIicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Ko scie Ina, wywieszone na tablicy ogloszeiJ. w siedzibie 

Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano stronom post~powania i sohysowi wsi 

Chmielewko. 

Otrzymujq: 

1. Pan Daniel Bockowski 

zam. Chmielewko 2, 06 513 WieczJnia Koscielna 


2. 	Strony post~powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. Pi. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 


3. 	Pan Henryk Bockowski 

Soltys wsi Chmielewko 

zam. Chmielewko nr 2, 06 513 WieczJnia Koscielna 


4. 	Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. 	Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 

www.bip. wieczjnia. akcessnet. net 


6. 	ala 


