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ZAWIADOMIENIE 
o wszczt(ciu postt(powania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 § 4 lIstawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz, 267 ze Z111,) oraz art. 33 liSt. 1 i art. 

79 ust. 1 lIstawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowiskll i jego 

ochronie. udziale spoleczellstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia!ywania na 

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

podajt( do publicznej wiadomosci informacjt( 

ze w dniu 29 grudnia 2015 roku wplynql wniosek Inwestora - Pani Bozeny Bockowskiej. zam. 

Chmielewko 2. 06 513 Wieczfnia Koscielna reprezentowanej przez Pdnomocnika Pani,! 

Adrianny Kochanowsk'l. Gogolinek 22. 86 011 Wtelno.o wydanie decyzji 0 srodo\Viskowych 

uwarunkowaniach dla przedsiywzi~cia polegajqcego na: Budowie chlewni wraz 

z infrastruktunl towarzyszqc~l na dzialce nr e'widencyjny 99, w obrt(bie Grzybo\'\'O, gm. 

Wieczfnia Koscielna. Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie gminy 

Wieczfnia KoscieIna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 
Zgodnie z § 2 ust. I pkt 51 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku 

w sprawie przedsiywziyc mogqcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 
213, poz. 1397 ze zm.) planowane przedsit;wziycie nalezy do przedsiywziyc mogqcych zawsze 
zn<1CZ'lCO oddzialywac na srodowisko. 

M'liqc na uwadze. ze planowane przedsiywziycie zalicza siy do kategorii przedsi~wziyc 

mogqcych zawsze znaCZqCO oddzialywac na srodowisko podajy do publicznej wiadomosci 

informacjy 0 przystqpieniu do przeprowadzenia ocen)' oddzialywania przedsiywzit;cia na 

srodowisko oraz rozpoczyciu procedury udzialu spoleczenstwa. 

Organem administracji wlasciw'ym do \\ydania decyzji w tej sprawie jest W6jt GmillY Wieczfnia 

Koscielna. zas organami bior~cYl11i udzia! \\ ocenic oddzia!ywania na srodowisko. \\"lasciwymi 

do wydania opinii i dokonania llzgodnienia b~d~ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 

w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3. 00-015 Warszawa oraz PaI1stwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Mlawie ui. PI. 1 Maja 6, 06-500 Mlawa. 

JednoczeSnie informujy, iz do publicznego wglqdu zostal wylozony rapo11 

o oddzialywaniu na srodowisko sporzqdzony dla przedmiotowego przedsiywziycia i opracowany 

przez EkoPolska Mojzesowicz Sp. k., Gogolinek 86 - 0 II Wtelno. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych () mozliwosci zapoznania si~ z raportem 

o oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko i niezbydnq dokumentacjq spra\\")' oraz 

mozli\vosciq skladania uwag i wniosk6w w fonnie pisemnej, ustnie do protOkOtll, za POl11oq 

srodk6w komunikacj i elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej 

wiadomosci, w siedzibie Urzydu Gmin) Wieczfnia Koscieln(l, poh)j nr 14 od poniedzialku do 

pi'ltku, w godz. od SOO do 16(1°. Organem w!asciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest \V6jt 

Gminy Wieczfnia Koscielna. l)wagi i wnioski zlozone po llplywie wyzej okreslonego terminu 

pozostawia siy bez rozpatrzenia. 



Niniejsze zawiadornienie zostalo zarnieszezone na stronie Biuletynu Infonnaeji 

Publieznej Urzydu Grniny Wieezfnia Koseielna, \vywieszone na tabliey ogloszen w sidzibie 

Urzydu Gminy Wieezfnia Koseielna, przekazano stronom postypowania oraz soltysowi wsi 

Chrnielewko i Grzybowo eelern podania do publieznej wiadomosei. 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postypowania strony oraz ieh przedstawieiele 

i pelnomoeniey maj'l obowi'izek zawiadornic organ administraeji publieznej 0 kazdej zmianie 

swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowiClZku doryezenie pisma pod 

dotyehezasowyrn adresern rna skutek prawny. 

Otrzymujq: 

1. 	 Pelnomocnik Pant Adrianna Kochanowska 

Gogolinek 22, 86 - 011 Wtelno 


2. 	 Slrony POsl?powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H. Sienkiewicza 3, 00 015 Warszawa 


2. 	 Panstwowy Powialo"wy Inspektor Sanitarny w Aflawie 

ul. PI. 1 A1aja 6, 06 - 500 Mlawa 


3. 	 Pan Henryk Botkowski - z prosbq 0 wywieszellie na tablicy ogloszefl na oAres 21 dlli 
Soltys wsi Chmielewko i zwrot z adnotacjq 0 wywieszeniu 
zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna 

4. 	 Pani Miroslawa Golon - Z prosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszeli na oAres 21 
Soltys wsi Grzybowo dni i zwrot Z adllotaejq 0 wywieszeniu 
zam. Grzybowo 72, 06·- 513 Wieczfnia Koscielna 

5. 	 Tabliea ogloszen w Urz?dzie Gminy Wieczfnia Ko.l:cielna 

6. 	 Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna 

WWw.u!:.Y}vieczfnia.bipgmina.pl 


7. 	 a/a 

Wywieszono na tablicy ogloszen w dniu .)t~1.·.~1.~l:· 
Zdjf(to \'V dniu ................................................... .. 
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