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OBWIESZCZENIE 
WOJTA GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 

Na podstawie art . 33 - 35 i art . 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2 ? 8 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w Ichronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2 ,6 roku, 

poz. 353 ze zm.) 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 

podaje do publicznej wiadomosci 

informacjy 0 rozpoczyciu procedury udzialu spoleczenstwa w postypowaniu w sprawie dania 

decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: ianie 

sposobu uZytkowania istniej~cego obiektu na budynek produkcyjno - mag 

z pomieszczeniem lakierni, na dzialce nr ewidencyjny 57 i 59/1 w miejs owosci 

Wieczfnia Koscielna, gm. Wieczfnia Koscielna. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 oku w 
sprawie przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 (ku 71) 

planowane przedsiywziycie nalezy do przedsiywziyc mogqcych potencjalnie - aczqco 
oddzialywac na srodowisko. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna postano lenlem 
GKiI.6220.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku nalozyl obowiqzek przeprowadzeni oceny 
oddzialywania oraz sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. 

Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest W6jt 

Wieczfnia Koscielna, zas organami biorqcymi udzial w ocenie oddzialywania na srod 

wlasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia Sq Regionalny Dyrektor 

Srodowiska w Warszawie ut. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa oraz Pan twowy 

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

Informujy, iz do publicznego wglqdu zostal wylozony raport 0 oddzia wanlU 

planowanego przedsiywziycia na srodowisko, przedlozony do W6jta Gminy W czfnia 

Koscielna w dniu 30 maja 2016 roku, uzupelniony w dniu 31 sierpnia 201 roku 

i 26 wrzesnia 2016 roku. 

Ponadto podaj(( do publicznej wiadomosci informacjy, ze w ramach prowa 

post((powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 0 srodowis 

uwarunkowaniach dla w /w przedsiywzi((cia zostaly wydane nast((pujqce dokumenty: 

1. 	 Opinia pozytywna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

znak sprawy: ZNS.471.46.2016 z dnia 08 lipca 2016 roku (data wplywu: 18.07.2 

2. 	 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 

sprawy: WOOS-II.4242.273.2016.KS.5 z dnia 30 wrzesnia 2016 roku (data w u: 

06.10.2016 r.) uzgadniaj~ce realizacj~ w/w przedsi~wzi~cia. 

Wobec powyzszego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapozn 

z raportem 0 oddzialywaniu przedsi((wzi((cia na srodowisko, uzupelnieniami do rl, portu 

i niezb((dnq dokumentacjq sprawy oraz mozliwosciq skladania uwag i wniosk6w w f rmie 

pisemnej , ustnie do protokolu , za pomOCq srodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecf1nosci 

opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni o~ daty 

podania niniejszej informacji ~o publicznej wiadomosci, w siedzibie Urz((du mmy 



Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14 od poniedzialku do pi'ltku, w godz. od 800 do 16°°. Organ em 

wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk6w jest W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna. Uwagi 

i wnioski zlozone po uplywie wyzej okreslonego terminu pozostawia siy bez rozpatrzenia. 

Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

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

Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano stronom postypowania oraz sohysowi wsi 

Wieczfnia Koscielna ceJem podania do publicznej wiadomosci. 

Otrzvmu;a: 

1. 	 Pan Eugeniusz Pasymowski 
zam. Wieczjnia Koscielna 100,06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

2. Strony post?powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. H Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa 

2. 	 Panstwowy Powialowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 

3. 	 Pani ElZbiela Szordykowska - zprosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszen na okres 
Soltys wsi Wieczfnia Koscielna 21 dni i zwrot Z adnotacjq 0 wywieszeniu 
zam. Wieczjnia Koscielna nr 63, 06 - 513 Wieczjhia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Strona internelowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl 

6. a/a 

http:www.ugwieczfnia.bipgmina.pl

