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POSTANOWIENIE 

Na podstawie 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 
3 pazdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu 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.) w zwiqzku z art. 123 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 267), a takze § 3 ust. 2 pkt 3 w zwietzku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a tiret 1 
rozporzetdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~6 
mogetcych znaczetco oddzialywa6 na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), 
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Daniela Bo6kowskiego, zam. Chmielewko 2, 
06 - 513 Wieczfnia Koscielna dotyczetcego vvydania decyzj i 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajetcego na: Rozbudowie istniejllcego budynku 
inwentarskiego - chlewni 0 obsadzie istniejllcej 100,88 DJP 0 projektowanll obsad~ 
do 55 DJP, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 69 w miejscowosci Chmielewko, gmina 
Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfuia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

Postanawiam 

I. 	 Nalozy6 obowietzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego 
przedsi~wzi~cia polegajetcego na: Rozbudowie istniejllcego budynku inwentarskiego 
- chlewni ° obsadzie istniejllcej 100,88 DJP ° projektowanll obsad~ do 55 DJP, na 
dzialce ° numerze ewidencyjnym 69 w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia 
Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

II. 	 Ustali6 zakres raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko, kt6ry povvinien 
odpowiadac wymogom okreslonym wart. 66 ustavvy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udost((pnianiu 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.) ze szczeg61nym uwzgl((dnieniem nast((pujetcych 
element6w: 

1) 	 w zakresie oddzialywania planowanego przedsi((wzi((cia na powietrze atmosferyczne 
nalezy wykona6 obliczenia rozprzestrzeniania si(( substancji w powietrzu, dla 

kt6rych okreslono poziomy dopuszczalne oraz dla tych, dla kt6rych okreslono 
wartosci odniesienia (uwzgl((dniajetcego wszystkie emitowane substancje oraz 
wszystkie zr6dla emisji); obliczenia nalezy wykonac zgodnie z metodyket Ministra 
Srodowiska i dostosowanym do niej programem obliczenioVvym, nalezy przedstawi6 
czytelnet interpretacj(( graficznet wynik6w tych obliczen, pozwalajetcet na jednoznaczne 
stwierdzenie poziom6w zanieczyszczen w powietrzu oraz doletczy6 wykaz aktualnego 
stanu jakosci powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejsciowe 
przyj((te do obliczen oraz Vvydruki obliczen; 

2) 	 w zakresie ochrony przed halasem - nalezy wykonac analiz~ oddzialywania halasu do 
srodowiska zgodnie z metodyket zalecanet przez Ministra Srodowiska, a zatem 
z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich 
programem obliczeniowym oraz przedstawi6 zagadnienia w formie graficznej, 
prezentujetcej zasi((gi poszczeg61nych izofon w porze dnia i nocy oraz wskazujetcej 
tereny chronione akustycznie; 

3) 	 w zakresie gospodarki wodno sciekowej, raport powinien zawiera6 informacje 
dotyczetce przewidywanych ilosci oraz sposobu post~powania ze sciekami bytowymi, 
ewentualnie technologicznymi oraz wodami opadowymi pochodzetcymi z dach6w oraz 
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powierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe, place manewrowe), jak r6wniez 
wplywu przedmiotowej inwestycji na srodowisko gruntowo - wodne; 

4) 	 w zakresie gospodarki odpadami, raport powinien zawierac informacje dotycz~ce 
rodzaj6w, kod6w i przewidywanych ilosci opad6w powstaj~cych na poszczeg61nych 
etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsi~wzi~cia oraz miejsca powstawania 
odpad6w, spos6b ich magazynowania oraz dalszego zagospodarowania tych odpad6w; 

5) 	 prognozowane ilosci, spos6b magazynowania oraz dalszy spos6b zagospodarowania 
powstaj~cych w wyniku planowanej i istniej~cej hodowli nawoz6w naturalnych; 

6) analizy mozliwych konflikt6w spolecznych zwi~anych z planowanym 
przedsi~wzi~ciem. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 09 kwietnia 2015 roku (data wplywu: 10.04.2015 r.) Pan Daniel 
Bockowski, zam. Chmielewko 2, 06 513 Wieczfnia Koscielna wyst~il do W 6jta Gminy 
Wieczfuia Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsi<twzi~cia polegaj~cego na: Rozbudowie istniej~cego budynku inwentarskiego 
- chlewni 0 obsadzie istniej~cej 100,88 DJP 0 projektowan~ obsad~ do 55 DJP, na 
dzialce 0 numerze ewidencyjnym 69 w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia 
Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Zawiadomieniem z dnia 14 kwietnia 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koseielna wszez~l post<tpowanie adrninistracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi<twzi~cia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustmvy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.2.2015 z dnia 
14 kwietnia 2015 roku zwr6cil si<t do Regionalnego Dyrektora Oehrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi~ku przeprowadzenia oeeny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi<twzi~cia i sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi<tcia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Oehrony Srodowiska postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2015 
roku (data wplywu: 27.04.2015 r.) Nr WOOS-II.4240.490.2015.IA wyrazil opini~, ze dla w/w 
przedsi~wzi~cia istnieje koniecznos6 przeprowadzenia oeeny oddzialywania na srodowisko. 

Panstwowy Powiato\vy Inspektor Sanitamy postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2015 
roku, znak: ZNS.471.26.2015 wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koseielna 0 uzupelnienie 
karty informacyjnej przedsi~wzi~cia. Nast<tpnie tutejszy organ pismem z dnia 04 maja 2015 
roku wezwal Inwestora Pana Daniela Bockowskiego 0 uzupelnienie w/w karty 
informacyjnej. W odpowiedzi na powyzsze Inwestor w dniu 08 maja 2015 roku zlozyl do 
W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w/w uzupelnienie. W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
przeslal w/w uzupelnienie do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 
pismem z dnia 11 maja 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.2015. 
W6jt Gminy Wieezfnia Koseielna zawiadomil strony post~powania, iz wydanie 
postanowienia w sprawie obowi~ku przeprowadzenia oeeny oddzialywania na srodowisko 
nie moze bye zalatwione w ustawowym terminie ze wzgl~du na brak opinii Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie, wskazuj~e nowy termin zalatwienia sprawy 
w ci'USu 5 dni od dnia otrzymania w/w opinii 
Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie opini~ Nr ZNS.471.26.2015 
z dnia 21 maja 2015 roku (data wplywu: 27.05.2015 r.) odst~il od obowi~zku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi<tcia. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi<tg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycj i zaliczaj~j~ do grupy przedsi~wzi~c wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 
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2 w zwi'l:Zku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a tiret 1 rozporz'ldzenia Rady Ministrow z dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mog'lcych znacz'lco oddzialywac na 
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. l397 ze zm.), tj. polegaj'lce na rozbudowie, przebudowie lub 
montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsi~wzi~cia wymienionego w ust. 1 (chow 
lub hodowla zwierz'lt, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niz 40 
dUZych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jezeli dzialalnosc ta prowadzona 
b~dzie w odleglosci mniejszej niz 100 m od terenow mieszkaniowych w rozumieniu 
przepisow rozporz'ldzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 roku w sprawie ewidencji gruntow i budynkow, nie uwzgl~dniaj'lc nieruchomosci 
gospodarstwa, na ktorego terenie chow lub hodowla b~d'l prowadzone), z wy1'lczeniem 
przypadkow, w ktorych ulegaj'lca zmianie lub powstaj'lca w wyniku rozbudowy, przebudowy 
lub montazu cz~s6 realizowanego lub zrealizowanego przedsi~wzi~cia nie osi~a progow 
okreslonych w ust. 1, 0 ile progi te zostaly okreslone. 

W zwi'lzku z powyzszym Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi((wzi~cia oraz bior'lc pod uwag(( powyzsze opinie, uwzgI((dniaj'lc l'lczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 1235 ze zm.) postanowil nalozy6 obowi'lzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko oraz sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dia w/w 

przedsi~wzi~cia, argumentuj'lc to w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowaii 

w przedstawiony ponizej sposob: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi~wzi((cia, z uwzgl~dnieniem: 


a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 

Planowanie przedsi~wzi~cie polega6 b((dzie na rozbudowie istniej'lcego budynku 

inwentarskiego chlewni 0 obsadzie istniej'lcej 100,88 DJP 0 projektowan'l obsad(( do 55 

DJP, na dzialce 0 nr ew. 69 w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia Koscielna. 

Powierzchnia w/w dzial:ki wynosi 0,89 ha i stanowi'lj'l zgodnie z wypisem z rejestru gruntow 

grunty roine zabudowane (Br- LIV - 0,25 ha), l'lki trwale (LIV - 0,60 ha) i pastwiska trwale 

(PsV 0,04 ha). 

Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji, w tym wypisu i wyrysu z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna wynika, ze dzialka 

o nr ewidencyjnym 69 w cz~sci polozona jest na terenie oznaczonym symbolem 2RM/MN/U 

- teren zabudoVv'Y zagrodowej i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z uslugami 

nieuci'lzliwymi. 

W s'lsiedztwie terenu inwestycji wyst((puj'l: 


od strony p61nocnej - droga i dalej zabudowa mieszkaniowa; 

od strony wschodniej dzialka 0 nr ewidencyjny 71 z budynkiem mieszkalnym 

w odleglosci OkOfO 70-80 m od budynku inwentarskiego, do kt6rego dobudowana 

b((dzie nowa cz~s6 inwentarska; 

od strony poludniowej droga i dalej uzytki rolne; 

od strony zachodniej uzytki roine. 


Obecnie na przedmiotowej dzialce inwestor prowadzi chow trzody chiewnej 0 obsadzie 
istniej'lcej 960 sztuk warchlak6w i tucznikow w systemie chowu rusztowego (100,80 DJP) 
w budynku inwentarskim 0 powierzchni 942,40 m2

. Obiektami towarzysz'lcymi S'l dwa silosy 
na pasz~. 
W ramach inwestycji przewiduje si~ dobudow(( do istniej'lcego budynku inwentarskiego 
chlewni 0 wymiarach 43,46 x 16,00 m 0 powierzchni zabudowy 714,69 m2 i zwi~kszenie 
istniej'lcej obsady do okolo 155,80 DJP (0 okolo 55 DJP). 
Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze w kalenicy budynku 
przewidziano 5 sztuk wentylator6w dachowych kominowych. 
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W przedlozonej dokumentacji brak jest informacji 0 pojemnosci zbiomika na gnojowic(( 

i sposobu jej zagospodarowania. 

W ramach przewidzianej inwestycji nie przewiduje si(( wycinki drzew. 


b) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczeg6lnosci kumulowania sie oddzialywan 

przedsiewzi!(c znajdui'lcych sil( na obszarze, na kt6ry b!(dzie oddzialywac przedsi!(wziycie: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli oceni6, czy wystqpi'l. 

oddzialywania skumulowane. 


c) wykorzystania zasob6w naturalnych: 

Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze w trakcie eksploatacji 

inwestycji wykorzystana b((dzie woda, pasze oraz energia elektryczna. 


d) emisii i wyst\(powania innych uciazliwosci: 

Etap realizacji przedsi((wzi((cia wi'l.zae si(( b((dzie z powstaniem uci'l.zliwosci typowych dla 

procesu budowy, tj.: emisj'l. halasu i substancji do powietrza, pochodz'l.c'l. z pracy maszyn 

i pojazd6w transportuj'l.cych materialy budowlane. W czasie prac budowlanych powstawae 

b((d'l. r6wniez odpady i scieki bytowe, kt6rych nieodpowiednie zagospodarowanie moze 

wia.z;ae si(( z zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo - wodnego. 

W czasie eksploatacji przedsi((wzi~cia g16wnym zr6dlem emisji zanieczyszczen do powietrza 

na terenie inwestycji b~dzie utrzymywana w budynku inwentarskim trzoda chlewna, 

natomiast zr6dlem emisji niezorganizowanej b((dzie transport zwi'l.zany z: zasiedleniem 

chlewni, dowozem paszy, odbiorem gnojowicy i padliny oraz ruchem pojazd6w. Dodatkowo 

chlewnia moze bye okresowo zr6dlem uci'l.zliwosci odorowych. 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko jest konieczne przede wszystkim 

z uwagi na charakter przedsi~wzi~cia i \vyst((puj'l.C'l. w s'l.siedztwie zabudow(( mieszkaniow'l. 

w odleglosci okolo 70-80 m i mozliwose kumulacji oddzialywan. 

Raport oceny oddzialywania przedsi~wzi«cia na srodowisko umozliwi okreslenie wielkosci 

emisji zanieczyszczen do powietrza, emisji halasu do srodowiska oraz oddzialywanie 

przedsi((wzi((cia na inne elementy srodowiska, a takze pozwoli na dokonanie analizy 

mozliwych do wyst'l.Pienia konflikt6w spolecznych zwi'l.zanych z planowanym 

przedsi((wzit~ciem. 

e) ryzyka wystqpienia powaZilej awarii, przy uwzgl\(dnieniu uzywanych substancji 

i stosowanych technologii: 

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsi«wzi~6 stanowi'l.cych mozliwosc powstania 

powaznej awarii. 


2. Usytuowanie przedsi~wzi((cia, z uwzgl«dnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 
w szczeg61nosci przy istniej'lcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si(( 
srodowiska i odnawiania si(( zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowan miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego 

uwzgl«dniaj'l.ce: 

a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnvch: 
W miejscu realizacji inwestycji nie wyst«puj'l. obszary wodno - blotne. Z przedlozonej 
dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej poblizu wyst«powaly 
inne obszary 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. 

b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsil(wzi((cie lezy poza obszarami wybrzezy. 
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c) obszary gorskie lub lesne: 

Planowane przedsi~wzi~cie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi. 


d) obszary obis:te ochrona, w tvm strefy ochronne uie6 wod i obszary ochronne zbiornik6w 

wod sr6dladowvch: 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wyst~puj't 


obszary obj~te ochron~ w tym strefy ochronne uj~6 wod ani obszary ochronne zbiornik6w 

wod srodl'tdowych. 


e) obszary wymagajace specjalnei ochrony ze wzgkdu na wystepowanie gatunk6w roslin i 

zwierzqt lub ich siedlisk przvrodniczych obis:tych ochronq. w tym obszary Natura 2000 oraz 

pozostale fonny ochrony przyrody: 

Teren pod przedmiotow't inwestycj~ polozony jest poza obszarami obj~tymi ochron't na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 

ze zm.). 

Najblizszy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Doliny Wkry i Mlawki 

PLB140008, znajduje si~ w odleglosci okolo 13,5 km w kierunku poludniowo-zachodnim od 

planowanej inwestycji. 


f) obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli ocenic, czy w mleJSCU 

realizacji inwestycji standardy jakosci srodowi~ka Set zachowane. 

g) obszary 0 krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie wyst~puj't 


obszary 0 krajobrazie maj'tcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 


h) gystosc zaludnienia: 

G~stosc zaludnienia gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os./km2 (wg danych GUS z 2014 

r.). 

i) obszary przylegajqce do jezior: 

W rejonie inwestycji nie wyst~puj'tjeziora. 


j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji przedsi~wziycia brakjest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 


3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowaii 
,-"ymienionych pkt 1 i 2 wynikaj'tce z: 

a) zasiygu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci. na kt6rq 
przedsiywzis:cie moze oddzialywac: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko urnozliwi okreslenie 
zasi~gu przestrzennego oddzialywania inwestycji. 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsis:wziycia na poszczegolne elementy 

przyrodnicze: 

Ze wzgl~du na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj~ nie wystqpi transgraniczne 

oddzialywanie na srodowisko. 


c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglydnieniem obciazenia istniejqcej 

infrastruktury technicznej: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania ww. przedsi~wzi~cia na srodowisko pozwoli okresli6 

wielkos6 i zlozonosc oddzialywania inwestycji. 


5 



d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 

Informacje zawarte we wniosku potwierdzajet wyst't]Jienie oddzialywan na etapie realizacji 

oraz eksploatacji przedsi~wzi~cia. Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na 

srodowisko pozwoli okresli6 skal~ oddzialywan zwiqzanych z eksploatacjetprzedsi~wzi~cia. 


e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko pozwoli okreslic czas 

trwania, cz~stotliwosci i odwracalnosci oddzialywania inwestycji. 


Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji. 


Pouczenie 
Na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Samorzetdowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. 
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Otrzymu;q: 

1. Pan Daniel Bockowski 

zam. Chmielewko 2, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 


2. Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. Regtonalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzia/ 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 Urzl?dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

5. Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 

www.bip. wieczfnia. akcessnet. net 


6. ala 
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