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OBWIESZCZENIE 
1WOJTA GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA I 

Na podstawie art. 33 - 35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 20qg roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ofhronie 
srodovviska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 20116 roku, 
poz. 353) 

1Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna 

podaje do publicznej wiadomosci 

informacjy, ze w dniu 04 marca 2016 roku do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna ~plynylo 
uzupelnienie do raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla przedsiywziycia polegajlt4ego na: 
Budowie chlewni wraz z infrastruktur~ towarzysz~c~ na dzialce nr ewidencyj~y 99/3, 
w obr~bie Grzybowo, gm. Wieczfnia Koscielna. I 

Ponadto podajy do publicznej wiadomosci informacjy, ze w ramach prowadzonego 
postypowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 0 srodowi~kowych 
uwarunkowaniach dla w/w przedsiywziycia zostaly wydane nastypuj'lce dokumenty: I 

1. 	 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w W~rszawie 
Nr WOOS-II.4242.15.2016.NL.3 z dnia 31 marca 2016 roku (data fplywu: 
04.04.2016 r.) uzgadniaj~ce realizacj~ w/w przedsi~wzi~cia. 	 1 

2. 	 Opinia pozytywna Paitstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wi Mlawie 
Nr ZNS.471.03.2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku (data wplywu: 01.02.20116 r.). 

Majqc na uwadze, ze planowane przedsiywziycie zalicza siy do kategorii przedsiywziyc 

mog'lcych zawsze znaczCj.co oddzialywac na srodowisko podajy do publicznej wiadomosci 
informacjy, iz w/w postypowanie prowadzone jest z udzialem spoleczenstwa. 1 

Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6j~ Gminy 
Wieczfnia Koscielna, zas organami biorCj.cymi udzial w ocenie oddzialywania na sroFowisko, 
,;,lasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia Sq Regionalny Dyrektor iOchrony 
Srodowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00·015 Warszawa oraz Panstwowy 
Powiatovvy lnspektor Sanitarny w Mlawie ul. PI. 1 Maja 6, 06-500 Mlawa. i 
Wobec powyzszego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapo?nania siy 

z raportem 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko, uzupelnieniami db raportu 

i niezbydnCj. dokumentacj'l spra\vy oraz mozliwosciCj. skladania uwag i wniosk6w Iw formie 

pisemnej, ustnie do protokolu, za pomoc'l srodk6w komunikacji elektroni9znej bez 

koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie ~1 dni od 

daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomosci, w siedzibie Urzypu Gminy 

Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14 od poniedzialku do piqtku, w godz. od gOO do 16°0
. 

Or~a~em wlasci~m ~o :ozpatrzenia uwag . i wni~sk6w, jest W 6jt ?miny ~ie~zfn~a 
KoscIelna. UwagI 1 wilIoskI zlozone po uplywle vvyzeJ okreslonego termmu pozostawla SH~ 

1bez rozpatrzenia. 
1 
I 
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Niniejsze zawiadomienie zostalo zamleszczone na stronie Biuletynu Infonnacji 

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

Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano stronom postypowania oraz soltysowi wsi 

Chmielewko i Grzybowo celem podania do publicznej wiadomosci. 

iI/grill? 

Otrzymujq: 

1. 	 Pelnomocnik Pani Adrianna Kochanowska 

Gogolinek 22, 86 - 011 Wtelno 


2. 	 Strony post?powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony ~~rodowiska 

ul. H Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

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


3. 	 Pan Henryk Bockowski - zprosbq 0 wywieszenie na tablicy oploszen na okres 21 dni 
Soltys wsi Chmielewko i zwrot z adnotacjq 0 wywieszemu 
zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczjnia KOScielna 

4. 	 Pani Miroslawa Golon - z prosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszen na okres 21 
Soltys wsi Grzybowo dni i zwrot z adnotacjq 0 wywieszeniu 
zam. Grzybowo 72, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 

www. ugwieczjnia. bipgminapl 


7. 	 a/a 


