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Na podstawie 63 ust. 
3 pazdziernika 2008 roku 0 

Wieczfnia Koscielna, dnia 10 

POSTANOWIENIE 

1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 

i pca 2017 roku 

stawy z dnia 
udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego o01fonie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) w zwi,!zku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 19 0 roku Kodeks 
postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), a ta . e § 3 ust. 2 pkt 
3 w zwi,!zku z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporz,!dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopa a 2010 roku w 
sprawie przedsiywziyc mog'!cych znacz'!co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 201 r., poz. 71), po 
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Jerzego Czaplickiego, zam. Pogorze 47, 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna dotycz,!cego wydania decyzj i 0 srodowiskowych uwaru owaniach dla 
przedsiywziycia polegaj,!cego na: Rozbudowie budynku inwentarskiego - chi wni 0 I~cznej 

obsadzie 125 DJP (projektowana obsada 70 DJP), na dzialce nr ew. 137/1, obrf( Pogorzel, gm. 
Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

Postanawiam 

I. 	 Nalozyc obowi,!zek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dl 
przedsiywziycia polegaj,!cego na: Rozbudowie budynku inwentarskieg 
o I~cznej obsadzie 125 DJP (projektowana obsada 70 DJP), na dzialce nr e 
Pogorzel, gm. Wieczfnia KoscieJna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat 
mazowieckie. 

planowanego 
chlewni 

. 137/1, obrf(b 
mlawski, woj. 

II. 	 Ustalic zakres raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko, kt6ry POWiA en odpowiadac 
wymogom okreslonym wart. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostYPl aniu infonnacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska raz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) e szczeg61nym 
uwzglydnieniem nastypuj,!cych element6w: 
1. 	 W zakresie oddzialywania planowanego przedsiywziycia na powietrze atmosfe yczne - nalezy 

wykonac obliczenia rozprzestrzeniania siy substancji w powietrzu, dla kt rych okreslono 
poziomy dopuszczalne oraz dla tych, dla kt6rych okreslono wartosci odniesieni (uwzglydniaj,!c 
wszystkie emitowane substancje oraz wszelkie zr6dla emisji); obliczenia alezy wykonac 
zgodnie z metodyk,! Ministra Srodowiska i dostosowanym do niej programem bliczeniowym, 
nalezy przedstawic czyteln'! interpretacjy graficzn,! wynik6w tych obliczen, ozwalaj,!c,! na 
jednoznaczne stwierdzenie poziom6w zanieczyszczen w powietrzu oraz ol,!czyc wykaz 
aktualnego stanu jakosci powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu (lane wejsciowe 
przyjyte do obliczen oraz wydruki obliczen; 

2. 	 W zakresie ochrony przed haslem - nalezy wykonac analizy oddzialywania hala do srodowiska 
zgodnie z metodyk,! zalecan'! przez Ministra Srodowiska, a zatem z wy orzystywaniem 
instrukcji zgodnej z polskimi nonnami i dostosowanym do nich pro gram em obli zeniowym oraz 
przedstawic zagadnienia w fonnie graficznej, prezentuj,!cej zasiygi poszcz g61nych izofon 
w porze dnia i nocy oraz wskazuj,!cej tereny chronione akustycznie; 

3. 	 W zakresie gospodarki wodno-sciekowej, nalezy: 
a) podac 	przewidywane ilosci oraz spos6b postypowania ze sciekami by to i oraz wodami 

opadowymi, jak r6wniez okreslic wplyw przedmiotowej inwestycji na srodowisko gruntowo
wodne; 



b) 	wskazac jednolite cZysci w6d podziemnych i powierzchniowych, na kt6re oddzialywac bydzie 
planowe przedsiywziycie, zgodnie z obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 
18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisly (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), a takze przeanalizowac wplyw przedsiywziycia na cele 
srodowiskowe zawarte w cyt. Planie, w odniesieniu do usytuowania inwestycji wzglydem 
zlewni i jednolitych czysci w6d; 

4. 	 W zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi nalezy: 
a) okreSlic prognozowanq ilosc powstalej w wyniku chowu rusztowego trzody chlewnej 

gnojowicy (uwzglydnic rodzaj i wiek zwierzqt); 
b) przedstawic spos6b magazynowania gnojowicy i wykazac, ze pojernnosc planowanego/ych 

zbiomikal6w zapewni mozliwosc jej magazynowania w okresie niezdatnym do nawozenia; 
c) 	wskazac dzialania majqce na celu zapobieganie podczas nawozenia zanieczyszczaniu w6d 

przed splyw i przesiqkanie do w6d podziernnych i powierzchniowych gnojowicy; 
5. 	 W zakresie gospodarki odpadami, raport powinien zawierac informacje dotyczqce rodzaj6w, 

kod6w i przewidywanych ilosci odpad6w powstajqcych na poszczeg61nych etapach: realizacji, 
eksploatacji i likwidacji przedsiywziycia oraz miejsca powstania odpad6w, spos6b ich 
magazynowania oraz dalszego zagospodarowania tych odpad6w; 

6. 	 Analizy mozliwych konflikt6w spolecznych zwiqzanych z planowanym przedsiywziyciem. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 09 czerwca 2017 roku Pan Jerzy Czaplicki, zam. Pogorzel 47, 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna wyS1qpil do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: Rozbudowie budyoku 
inweotarskiego - chlewoi 0 I~czoej obsadzie 125 DJP (projektowaoa obsada 70 DJP), na dzialce 
Dr ew. 137/1, obr~b Pogorzel, gm. Wieczfnia Koscieloa, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat 
mlawski, woj. mazowieckie. 

Zawiadomieniem z dnia 13 czerwca 2017 roku, znak: GKiI.6220A.2017 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczql postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 
ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220A.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku 
wystqpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie nie wydal w terminie ustawowym 
- 14 dni, opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
planowanego przedsiywziycia. W zwiqzku z powyzszym zastosowano art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 
3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) zgodnie, z kt6rym niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku traktuje siy, jako brak zastrzezen. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska opiniq z dnia 30 czerwca 2017 roku (data wplywu: 
03.07.2017 r.), znak: WOOS-I.4240.631.2017.IP wyrazil opiniy, ze dla w/w przedsiywziycia istnieje 
koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 w 

http:WOOS-I.4240.631.2017.IP


oraz 

zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 201 roku w sprawie 
przedsiywziyc mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 f., po 71). 

W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po do naniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz biorqc pod uwagy powyzsze opinie, uwzg dniajqc lqczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku udostypnianiu 
inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowisk oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) po anowil naloZyc 
obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 
o oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia, argumentujqc 
poszczeg61nych uwarunkowan w przedstawiony ponizej spos6b: 
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiywziycia, z uwzglydnieniem: 
a) skali 	 rzedsi wzi cia i wielkosci za·mowane 0 terenu oraz ich wza·ernn ch 

istotnych rozwi,!zan charakteryzuj,!-cych przedsiywziycie: 
Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na rozbudowie budynku inwentarskiegG - chlewni do 
docelowej obsady 125 DJP (projektowana obsada 70 DJP), na dzialce 0 nr ew.13711, bryb Pogorzel, 
gmina Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia ww. dzialki wynosi 1,86 ha (LIV - 0,17 h PsV - 1,00 ha 
i BrPsV - 0,69 ha). 
Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne 0 fragment6w 
miejscowosci gminy Wieczfnia Koscielna, uchwalonego Uchwalq Nr VIIII44/07 Rady Gminy 
Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r., ogloszonq w Dzienniku Urzydowym ojew6dztwa 
Mazowieckiego z dnia 14 paidziemika 2007 r. Nr 208, poz. 5976, dzialka 0 nr e 137/1 , obryb 
Pogorzel, polo zona jest na terenie oznaczonym symbolem 6 RMlMN/u  teren zabudo zagrodowej 
i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z uslugami nieuciqz.liwymi. Zgodnie z § 1 C ust. 2 w/w 
wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe stan wi zabudowa 
zagrodowa zwiqzana z produkcjq rolnq i hodowlq. Lokalizacja w/w przedsiywziyc jest zgodna 
z ustaleniami obowiqzujqcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Otoczenie terenu inwestycji stanowiq: 

od strony p6lnocnej - droga powiatowa i dalej zabudowa zagrodowa; 
od strony wschodniej - dzialka 0 nr ew. 155 z zabudowq gospodarcz budynkiem 

mieszkalnym; 

od strony poludniowej - droga; 

od strony zachodniej - dzialka 0 nr ew. 13712 z budynkiem gospodarczym. 


Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze najblizszy budynek mieszkalny polozony jes w odleglosci 
okolo 50 m od rozbudowywanego budynku chlewni. 
Wjazd na teren przedmiotowej dzialki odbywa siy od strony p6lnocnej z drogi powiatowej. 
Komunikacji wewnytrzna odbywala siy bydzie w obrybie istniejqcych i projektowanych twardzonych 
dojazd6w. 
Obecnie inwestor prowadzi ch6w trzody chlewnej 0 obsadzie okolo 55 DJP w syste ie chowu na 
rusztach. 
W ramach inwestycji projektuje siy budynek chlewni 0 powierzchni zabudowy okolo 49 1,00 m2 (czysc 
dobudowywana) do chowu trzody chlewnej 0 obsadzie 70 DJP w systemie bezsci6Ikowy na rusztach 
wraz z podrusztowym zbiomikiem na gnojowicy. Docelowa obsada trzody chlewnej w 0 spodarstwie 
inwestora po realizacji inwestycji wynosic bydzie okolo 125 DJP. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze nie przewiduje siy ogrzewania budynku. ojektuje siy 
wentylacjy grawitacyjnq z zastosowaniem wentylator6w dachowych. Zaopatrzenie w wody i prqd 
odbywalo siy bydzie z istniejqcych przylqczy. 
b) powiazan z innymi przedsiywziyciami, w szczeg61nosci kumulowania siy ddzialywan 

rzedsi wzi c realizowan ch i zrealizowan ch dla kt6 ch zostala d!ha dec z·a 



Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli na analizy oddzialywan 
skumulowanych. 
c) romorodnosci biologicznej, wvkorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody 

i powierzchni ziemi: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania pozwoli na analizy roznorodnosci biologicznej. 
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsiywziycia wykorzystywana bydzie woda, paliwo oraz 
typowe dla tego rodzaju inwestycji materialy i surowce. Na etapie eksploatacji wykorzystywana bydzie 
m.in. woda oraz energia elektryczna. 
d) emisii i wyst((powania innych uciazliwosci: 
Etap realizacji przedsiywziycia wi,!zac siy bydzie z powstaniem uci£lZliwosci typowych dla procesu 
budowy, tj.: emisj,! halasu i substancji do powietrza, pochodz,!c,! z pracy maszyn i pojazdow 
transportuj,!cych materialy budowlane. W czasie prac budowlanych powstawac byd,! rowniez odpady 
i scieki bytowe, ktorych nieodpowiednie zagospodarowanie moze wi,!zac siy z zanieczyszczeniem 
srodowiska gruntowo-wodnego. 
W czasie eksploatacji przedsiywziycia glownym zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza na 
terenie inwestycji bydzie utrzymywana w budynkach inwentarskich trzoda chlewna, natomiast zrodlem 
emisji niezorganizowanej bydzie transport zwi£lZany z: zasiedleniem chlewni, dowozem paszy, 
odbiorem padliny oraz ruchem pojazdow. Dodatkowo chlewnia moze bye okresowo zrodlem 
uci£lZliwosci odorowych. 
Ze wzglydu na rodzaj i bliskie s,!siedztwo zabudowy mieszkaniowej, konieczne jest przeprowadzenie 
oceny oddzialywania na srodowisko, w szczegolnosci na stan jakosci powietrza. Przeprowadzenie 
oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko pozwoli okreslic wielkose i zasiyg 
jego oddzialywania. 
e) ryzyka wystqpienia powamych awarii Iub katastrofnaturalnych i budowlanych, przy uwzgl<tdnieniu 

uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwi'lzanego ze zmian'l klimatu: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania pozwoli na oceny ryzyka wyst,!pienia powaZnej awarii, 
katastrof naturalnych i budowlanych. 
f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na srodowisko 

w przypadkach gdy planuje si<t ich powstawanie: 
Etap realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji wi£lZae siy bydzie z powstawaniem odpadow. 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko pozwoli okreslie 
wplyw wytwarzanych odpadow na srodowisko. 
g) zagrozenie dla zdrowia Iudzi, w tym wynikaj'lcego z emisji: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko pozwoli okreSlie 
jego wplyw na zdrowie ludzi. 
2. 	Usytuowanie przedsiywziycia, z uwzglydnieniem ,mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 

w szczegolnosci przy istniej,!cym i planowanym liZytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania 
siy srodowiska i odnawiania siy zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego - uwzglydniaj,!ce: 

a) obszary wodno - blotne, inne obszary 0 p1ytkim zaleganiu wod podziernnych, w tym siedliska 
l<tgowe oraz ujscia rzek: 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu rue 
wystypuj,! obszary wodno-blotne oraz inne obszary 0 plytkim zleganiu wod podziernnych. 
b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie: 
Przedmiotowe przedsiywziycie polo zone bydzie poza obszarami wybrzeZy i srodowiskiem morskim. 
c) obszary gorskie Iub lesne: 
Przedmiotowe przedsiywziycie realizowane bydzie poza obszarami gorskimi i leSnymi. 
d) obszary obj<tte ochron'l w tym strefy ochronne uj<tc wod i obszary ochronne zbiomikow wod 

srodI'ldowych: 



iczne 

w jej poblizu 
e lub istnieje 

bydzie poza 
ochronnymi 

oraz pozostale formy ochrony przyrody: 
Teren pod przedmiotow,! inwestycjy jest polozony poza obszarami objytymi ochron,! a podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 . poz. 2134 ze 
zm.). Najblizszy polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w D liny Wkry i 
Mlawki PLB140008, znajduje siy w odleglosci okolo 13,00 km w kierunku poludniow , - zachodnim 
od dzialki przewidzianej pod inwestycjy. 
f) 0 bsza na kt6r ch standard . akosci srodowiska zostal rzekroczone istnie'e 

prawdopodobienstwo ich przekroczenia: 
Z przedlozonych rnaterial6w wynika, ze w miejscu realizacji planowanej inwestycji or 
nie wystosowuj(f obszary, na kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczo 
prawdopodobienstwo ich przekroczenia. 
g) obsza 0 kra'obrazie rna' c rn znaczenie histo czne kulturowe lub archeolo 
Z karty informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze planowane przedsiywziycie realizowan bydzie poza 

obszarami maj,!cyrni znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gystosc zaludnienia: 

Gystosc zaludnienia na terenie grniny Wieczfnia Koscielna wynosi okolo 3S os6blkm (wg danych 

GUS z 2016 roku). 

i) obszary przylegaj,we do jezior: 

Planowana inwestycja polozona bydzie poza obszarami przylegaj(fcyrni do jezior. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji planowanego przedsiywziycia brak jest uzdrowisk i obsz 
 ochrony 

uzdrowiskowej. 

k) wody i obowiqzuj<j.ce dla nich cele srodowiskowe: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko po l\Voli okreslic 
jego wplyw na stan w6d i obowi¥uj,!ce dla nich cele srodowiskowe. 
3. Rodzaj, cechy i skala rnozliwego oddzialywania rozwaZanego w odniesieniu 0 kryteri6w 

wymienionych w pUnkcie 1 i 2 oraz w art. 62 ust 1. pkt 1, wynikaj,!ce z: 
a) zasi u oddzial ania - obszaru eo raficzne 0 i liczb ludnosci na kt6r 

oddzialywac: 
oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli okreslic 

o charakteru 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko po 
charakter, wielkosc, intensywnosc i zlozonosc jego oddzialywania. 
d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko po' 
zasiyg oddzialywania planowanej inwestycji oraz ewentualne srodki rninimalizuj,!ce to od 
e) czasu trwania, czystotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli okrdlic czas trwania, c 
odwracalnosc oddzialywania zwi(fzanego z przedrniotowym przedsiywziyciem. 
f) rzedsi ciarni w szcze 6lnosci kumulowania 

zrealizowanych dla kt6rych zostala 

http:obowiqzuj<j.ce


.. 


o srodowiskowvch uwarunkowaniach, znajduj,!cych na terenie, na kt6rym planuie sis; realizacj<i 
przedsiywzi<icia, oraz w obszarze oddzialywania przedsit(wzi<icia lub kt6rych oddzialywania 
mieszcz'! sit( w obszarze oddzialywania planowanego przedsiywziycia- w zakresie, w jakim ich 
oddzialywania mog,! prowadzic do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi<iwzit(ciem : 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli okreslic skaly ewentualnych 

oddzialywan skumulowanych. 

g) mozliwosc ograniczenia oddzialywania: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko pozwoli okreslic 

mozliwosci ograniczenia jego oddzialywania. 


Wobec Po\vyzszego postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 
Na mmeJsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Samorz<l-dowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. 

--'" 

Otrzymujq: 

1. 	 Pan Jerzy Czaplicki 
zam. Pogorzel 47, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

2. 	 Strony Pos{(~powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie 
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 

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

3. 	 Pan Zbigniew Zembrzuski 
Soltys wsi Pogorzel 
zam. Pogorzel40, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urzffdzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna 
www.ugwieczjnia.bipgmina.pl 

6. 	 A/a 

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pl

