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ZAWIADOMIENIE 
o wszcz'tciu post'tpowania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodek postypowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 73 ust. ustawy z dnia 

3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego oc onie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko ekst jednolity: 

Dz. U. z2017 roku, poz. 1405) 

zawiadamiam 

ze w dniu 25 wrzeSnia 2017 roku wplynql do W6jta Gminy Wieczfnia Kosc' elna wniosek 

(uzupelniony w dniu 05.10.2017 r. ) 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwaru owaniach dla 

przedsiywziycia polegajqcego na: Wydobywaniu kopaliny piasku z terenu dzialek new. 52, 67/1, 

68, 69/1, obr'tb Uniszki - Cegielnia, gm. Wieczfnia Koscielna. Planowane p zedsiywziycie 

realizowane bydzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo 

mazowieckie. 

Informujy WlyC 0 uprawnieniach wszystkich stron tego postypowania wynikajqcych 

z art. 10 Kodeks postypowania administracyjnego do czynnego w nim udzialu w kazdy jego stadium. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 91istopada 2010 r ku w sprawie 

przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r ku, poz. 71) 

planowane przedsiywziycie nalezy do przedsiywziyc mogqcych potencjalnie znaczqco 0 dzialywac na 

srodowisko. Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jes W6jt Gminy 

Wieczfnia Koscielna, zas organem wlasciwym do wydania opinii i dokonania uz odnienia jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie. 

Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informa ji Publicznej 

Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie U z((du Gminy 

Wieczfnia Koscielna oraz przekazano stronom postypowania i sohysowi wsi Uniszk - Cegielnia, 

celem podania do publicznej wiadomosci. 

Wobec powyzszego informujy 0 mozliwosci skladania uwag i wniosk6w w sie zibie Urzydu 

Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j nr 14, w terminie 7 dni od daty podania niniejszej nformacji do 

publicznej wiadomosci, od poniedzialku do piqtku w godz. od 800 do 1600
. 

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

i pelnomocnicy majq obowiqzek zawiadomic organ administracji publicznej 0 kazdej zmi nie swojego 



z up. W6Jt 

_ 

adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowiqzku dor((czenie pisrna pod dotychczasowyrn 

adresern rna skutek prawny 

mgr inz. 
Kie 

Gospodarki "IL-~

Otrzymujq: 

1. 	 Pan Jan Kitowicz TRANS-ZWIR 
Gajewo, ul. Suwalska 6A , 11 - 500 Gitycko 

2. Strony Postfpowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

I. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 

2. 	 Pan Pawel Baran 
Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 
zam. Uniszki - Cegielnia 9, 06 - 500 Mlawa 

3. 	 Tablica ogloszen w Urzfdzie Gminy WieczJnia Koscielna 

4. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.ugwieczJnia.bipgmina.pl 

5. 	 A/a 

http:www.ugwieczJnia.bipgmina.pl

