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GKiI.6220.2.20 IS 

OBWIESZCZENIE 

\VOJTA GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 


Na 	podstawie art. 33 - 35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 

o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczei1stwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
podaje do publicznej wiadomosci 

informacj~ 0 przystqpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz 
rozpocz~ciu procedury udzialu spoleczellstwa w post~powaniu w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajqcego na: Rozbudowie 
istniejqcego budynku inwentarskiego chlewni 0 obsadzie istniej~cej 100,80 OJP 0 projektowanq 
obsad~ do 105 OJP, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 69 w miejscowosci Chmielewko, gmina 
Wieczfnia Koscielna, wszcz~tym na wniosek Inwestora Pana Oaniela Bockowskiego, zam. 
Chmielewko 06 513 Wieczfnia Koscielna, reprezentowanego przez Pelnomocnika Paniq 
Adriann~ Kochanowskq, Gogolinek 22,86 - 011 Wtelno. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporzqdzenia Rady Ministr6w 
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mogqcych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko (Oz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze ZI11.) planowane przedsi~wzi~cie nalety do 
przedsi~wzi~c mogqcych potencjalnie znaCZqCO oddzialywac na srodowisko. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna postanowieniem GKiI.6220.2.2015 z dnia 29 maja 
2015 roku nalozyl obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania oraz sporzqdzenia raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko. 
Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna, zas organem biorqcym udzial w ocenie oddzialywania na srodowisko, wlasciwym do 
'Wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz Panstwov,'Y Powiatowy lnspektor Sanitarny \v Mlawie. 

Informujy, it do publicznego wgI'l-du zostal wylozony raport 0 oddzialywaniu 

planowanego przedsiywziycia na srodowisko, przedlotony do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 

w dniu 17 lipca 2015 roku, opracowany przez EkoPolska Sp. K., Gogolinek 22, 86 - 011 Wtelno, 

uzupelniony w dniu 14 wrzesnia 2015 roku i 15 pazdziernika 2015 roku. 

Ponadto podajy do publicznej wiadomosci informacjy, ze w ramach prowadzonego postypowania 

administracyjnego dla w/w przedsiywziycia zostaly wydane nastypujqce dokumenty: 

1. 	 Postanowicnic Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska w Warsz,lwie, znak: 

WOOS-II.4242.326.2015.0LN.5 z dnia 10 Iistopada 2015 roku (data wplywu: 

12.11.2015 r.) uzgadniaj~ce realizacj~ w/w przedsi~wzi~cia. 

Wobec po\V)zszego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 moiliwosci 

zapoznania siy Z raportem 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko i niezbydnq 

dokumentacjq sprawy oraz mozliwosciq sktadania uwag i wniosk6w w fonnie pisemnej, ustnie 

do protokolu, za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatryv-;ania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminic 21 dni od daty podania niniejszej 

informacji do publicznej wiadomosci, w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j 

http:GKiI.6220.2.20


nr 14 od poniedzialku do pi~tku, w godz. od 800 do 1600 • Uwagi i wnioski zlozone po uplywie 

vlyzej okresionego terminu pozostawia si~ bez rozpatrzenia. 

Informuj~ wi~c 0 uprawnieniach wszystkich stron tego postypowania vllynikaj~cych 

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

stadium. 

Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie Biuietynu Informacji 

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

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

Chmielewko celem podania do publicznej wiadomosci. 

V'e, ~'\!L 
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Otrzymujq: 

1. 	 Pani Adrianna Kochanowska 

Gogolinek 22, 86 - 011 lYle/no 


2. 	 Strony postr,:powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionafna Dyrekcja Ochrony Srodo'wiska 

uf. H Sienkiewicza 3, 00 - 015 IYarszawa 


2. 	 Patlstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Al1awie 

ul. Pl. 1 Maja 6, 06 - 500 kllawa 


3. 	 Pan Hemyk Bockowski 

Soltys wsi Chmielerl'ko 

zam. Chmielewko nr 2. 06 - 513 IYieczjilia Kascielna 


4. 	 Tablica ogloszell 14' Urzr,:dzie Gminy Wieczjnia Kascielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia 

www.uf-.rwieczjnia.bipgminCl.p/ 


6. 	 A/a 

www.uf-.rwieczjnia.bipgminCl.p

