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OBWIESZCZENIE 
o wszcz~ciu post~powania administracyjnego 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

posterpowania adrninistracyjnego (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) oraz 

art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udosterpnianiu informacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Oz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) 

zawiadamiam 

ze w dniu 08 grudnia 2015 roku Inwestor - Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 
06-513 Wieczfnia Koscielna wyst<tpila do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsierwziercia polegaj<tcego na: Budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przyl~czami w miejscowosci Kuklin, gm. Wieczfnia 
Koscielna. Planowane przedsierwziercie realizowane berdzie na terenie gminy Wieczfnia 
Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udosterpnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) 

w przypadku, jezeli liczba stron posterpowania 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje sier przepis art. 49 Kodeks posterpowania 

administracyjnego przewiduj,!cy powiadomienie stron 0 czynnosciach organ6w administracji 

publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjerty w danej miejscowosci spos6b 

publicznego oglaszania. 

Informujer wierc 0 uprawnieniach wszystkich stron tego posterpowania wynikaj,!cych 

z art. 10 Kodeks posterpowania administracyjnego do czynnego w nim udzialu w kazdym jego 

stadium. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporz'!dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku 

w sprawie przedsierwzierc mog'!cych znacz'!co oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 2010 roku 

Nr 213, poz. 1397 ze zm.) plano wane przedsierwziercie nalezy do przedsierwzierc mog'!cych 

potencjalnie znacz'!co oddzialywac na srodowisko. Organem administracji wlasciwym do 

wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna, zas organami wlasciwymi 

do wydania opinii i dokonania uzgodnienia berd,! Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w 

Warszawie, Wydzial Spraw Terenowych I, ul. 17 Stycznia 7, 06 400 Ciechan6w oraz 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie ul. PI. 1 Maja 6, 06-500 Mlawa. 

Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzerdu Gminy Wieczfnia Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie 

Urzerdu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano stronom posterpowania poprzez publiczne 

obwieszczenie i soltysom wsi: Wieczfnia - Kolonia i Kuklin, celem podania do publicznej 

wiadomosci. 



Wobec powyzszego informujy 0 mozliwosci skladania uwag i wniosk6w w siedzibie 

Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14, w terminie 7 dni od daty podania niniejszej 

informacji do publicznej wiadomosci, od poniedzialku do piqtku w godz. od 800 do 1600 • 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postypowania strony oraz ich przedstawiciele 

i pelnomocnicy majq obowiqzek zawiadomic organ administracji publicznej 0 kazdej zmianie 

swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowiqzku doryczenie pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doryczenie uwaza siy za dokonane po uplywie 14 dni od dnia pUblicznego 

ogloszenia. 

Kier n' feratu 
GosDnOarki I(omunalnei i InwestycjiOtrzvmujq: 

1. 	Gmina Wieczjnia Koscielna 

Wieczjnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 


2. 	Strony Postfpowania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych I 
uf.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
uf. Pl. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 

3. 	 Pan Dariusz P61koszek 
Soltys wsi Wieczjnia - Kolonia 
zam. Wieczjnia Kolonia 22, 06 513 Wieczfnia Koscielna 

4. 	 Pani Malgorzata Libudzka 
Soltys wsi Kuklin 
zam. Kuklin 57A, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Urzfdzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.ugwieczjnia.bipgmina.pi 

7. 	 A/a 

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pi

