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OBWIESZCZENIE 
o wszcz~ciu post~powanin administracyjnego 

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

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 20 16 roku, poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 i ali. 74 ust. 3 ustawy 

z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udosttrpnianiu 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.) 

zawiadaminm 

ze wnioskiem z dnia 07 marca 2015 roku Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 06

513 Wieczfnia Koscielna wystElpHa do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 

o srodowiskovv)'ch uwarunkowaniach dla przedsiywzit;cia polegaj<}cego na: Budowie kanalizacji 

sanitarnej grnwitacyjno-tlocznej z przylqczami w miejscowosci Windyki i Grzybowo, gm. 

Wieczfnia Koscielna. Plano wane przedsit;wzitrcie realizowane bydzie na terenie Gminy Wieczfnia 

Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udosttrpnianiu informacji 

o srodowisku jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

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

w przypadku,jezeli liczba stron posttrpowania 0 wydanie decyzji 0 srodowiskO\vych uwarunkowaniach 

przekracza 20. stosuje siy przepis art. 49 Kodeks posttrpowania administracyjnego przewidujElcy 

powiadomienie stron 0 czynnosciach organ6w administracji publicznej przez obwieszczenie lub 

winny zwyczajowo przyjtrty w danej miejscowosci spos6b publicznego oglaszania. 

Infommjt; wit;c 0 uprawnieniach wszystkich stron tego posttrpowania \vynikaj(fcych 

z art. 10 Kodeks posttrpowania administracyjnego do czynnego w nim udzia1u w kazdym jego stadium. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzC)dzenia Rady M inistr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w 

sprawie przedsitrwziyc mogElcych znaczilco oddzialywac na srodO\visko (Dz. lJ. z 2016 roku, poz. 71) 

planowane przedsiywzitrcie nalezy do przedsiywzitrc mogElcych potencjalnie znacz(fco oddzia1ywac na 

srodowisko. Organem administracji wlasci\vym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt Gminy 

Wieczfnia Koscielna, zas organami wlasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia btrdEl 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, Wydzial Spraw Terenowych I, ul. 17 

Stycznia 7,06 - 400 Ciechan6w oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie ul. Pl. 1 

Maja 6,06-500 Mlawa. 

Niniejsze zawiadomienie zosta1o zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

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

http:KiI.6220.1.20


Wieczfnia Koscielna oraz przekazano stronom postypowania poprzez publiczne obwieszczenie 

i soltysom wsi: Windyki i Grzybowo, celem podania do publicznej wiadomosci. 

Wobec powyzszego informujy 0 mozliwosci skladania uwag i wnioskow w siedzibie Urzydu 

Gminy Wieczfnia Koscielna, pokoj nr 14, w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do 

publicznej wiadomosci, od poniedzialku do pi"ttku w godz. od 800 do 1600 . 

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

i pelnomocnicy maj"t obowi"tzek zawiadomic organ administracji publicznej 0 kazdej zmianie swojego 

adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowiilzku 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. 
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Otrzymujq: ,ospodarki Komuflalnej i fnwesiYCli 

1. 	Gmina Wieczjnia Ko,{:cielna 

FVieczjnia KO/icielna -18, 06 - 5J3 Wieczjnia Koscielna 


2. 	Strony PostffPOYtlania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych I 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanol1' 

2. 	 Panstwowy Powiatow)' Impekfor Sanitarny leV lv1lawie 
ul. PI. J Maja 6, 06 - 500 iV1lawa 

3. 	 Pani Miroslawa Golon 
Soltys wsi Grzybowo 
zam. Grzybowo 72, 06 - 5J3 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Pan Andrzej Gffbala 
Soltys wsi Windyki 
zam. Windyki 57, 06 513 fficajnia Ko.{-cielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Urzffdzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

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

7. 	 Ala 

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pl

