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ZAWIADOMIENIE

°wszcz,(ciu post'(powania administracyjnego 


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks p stypowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 us wy z dnia 

3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochro ie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (D U. z 2017 

roku, poz. 1405 ze zm.) 


zawiadamiam 


ze w dniu 26 lutego 2018 roku wplynctl do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wniose 

decyzj i 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajctcego na: budow 
inwentarskiego (chlewni) w systemie chowu rusztowego 0 obsadzie 285 sztuk tucznika (39,9 DJP) 

wraz z obiektami towarzysz~cymi na dzialce nr ew. 54/2 i 54/3 w miejscowosci CI 
gm. Wieczfnia Koscielna. Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie 

Gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski , wojew6dztwo mazowieckie. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporzctdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 

w sprawie przedsiywziyc mogctcych znaczctco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 

poz. 71) planowane przedsiywziycie nalezy do przedsiywziyc mogctcych potencjalni 

oddzialywac na srodowisko. Organem administracji wlasciwym do wydania decyzji w tej s rawie jest 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna, zas organami wlasciwymi do wydania opinii i okonania 

uzgodnienia bydct Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, Wyd al Spraw 

Terenowych w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7,06 - 400 Ciechan6w, Panstwowy Powiato Inspektor 

Sanitamy w Mlawie, u1. P1. 1 Maja 6, 06-500 Mlawa oraz Panstwowe Gospodarstwo Wo ne Wody 

Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej u1. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa. 

Informujy wiyc 0 uprawnieniach wszystkich stron tego postypowania wy 'kajctcych 

z art. 10 Kodeks postypowania administracyjnego do czynnego w nim udzialu w katdym jeg stadiwn. 

Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji ublicznej 

Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, \vywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzy u Gminy 

Wieczfnia Koscielna oraz przekazano stronom postypowania i soltysowi wsi Chmielew 0, celem 

podania do publicznej wiadomosci. 

Wobec powyzszego informujy 0 mozliwosci skladania uwag i wniosk6w w siedzibie 

Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, pok6j ill 14, w terminie 7 dni od daty podania iniejszej 

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

ielewko, 

znaczctco 



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

i pelnomocnicy maj~ obowi~zek zawiadomic organ administracji publicznej 0 kazdej zmianie swojego 

adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania tego obowi~zku doryczenie pisma pod dotychczasowym 

adresem ma skutek prawny. 

mgr irzz. 

Otrzymujq: 

I. 	 Pan Pawel Jablonowski 
zam. Chmielewko 21, 06 - 513 Wiecz/nia Koscielna 

2. 	Strony post~powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

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

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

3. 	Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej 
ul. Zarzecze J3B, 03-194 Warszawa 

4. 	 Pan Henryk Bockowski 
Soltys wsi Chmielewko 
zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wiecz/nia Koscielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Uru;dzie Gminy Wiecz/nia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy Wiecz/nia Koscielna 
www.ugwiecz/nia.bipgmina.pl 

7. 	 A/a 

http:www.ugwiecz/nia.bipgmina.pl

