
"'W6J]~GMINY 
Wieczfnia Koscielna 

'" ~ \I\Ioj: mazowieckie 
Wieczjhia Koscielna, dnia 07 maja 2012 roku 

Kierownik ReferGKiI.6220.5.2012 Gospodarki Korn . , 

PO S T AN·OWIE NI E 
mgr ini. 

Na podstawie 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt.· 1 i 2, art. 66 i art. 68 ustawy 
z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostwnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z poin. zm.) w zwiW.ku z art. 123 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks post~owania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 
roku Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.), a talcZe § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 4 i 7 Rozporz'tdzenia 
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsit~wzit~/: mogqcych znaczqco 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego 
przez Pani't Aleksandr~ Teres~ Krystek, zam. Uniszki Gumowskie 29, 06 - 513 Wieczfuia 
Koscielna dotycZ'tcego wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacj~ przedsi~wzi~cia polegaj'tcego na budowie: Wydobywaniu kopaliny ze zloza 
kruszywa naturalnego "Uniszki VIII" na dzialkach 0 nr ew. 9, 10, 11 w miejscowosci 
Uniszki Gumowskie, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

Postanawiam 

I. 	 NaloZyc obowi<tZek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego 
przedsi~wzi~cia polegaj'tcego na budowie:. Wydobywaniu kopalioy ze zloza kruszywa 
naturalnego "Uniszki VIII" na dzialkach 0 nr ew. 9, 10, 11 w miejscowosci Uniszki 
Gumowskie, gmina Wieczfuia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

II. 	 Ustalic zakres raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko, ktory powinien 
odpowiadac wymogom okreslonym w art. 66 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udostwnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku 
Nr 199, poz. 1227 z poin. zm.) ze szczegolnym uwzgl~dnieniem wplywu inwestycji na 
warunki przyrodnicze ZieluiLsko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Uzasadnienie 

e Wnioskiem z dnia 05 kwietnia 2012 roku Pani Aleksandra Teresa Krystek, zam. 
Uniszki Gumowskie 29,06 - 513 Wieczfnia Koscielna wystqpila do W6jta Gminy Wieczfuia 
Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj~ 
przedsi~wzi~cia polegaj'tcego na budowie: Wydobywaniu kopaliny ze zloza kruszywa 
naturalnego "Uniszki VIII" na dzialkach 0 nr ew. 9, 10, 11 w miejscowosci Uniszki 
Gumowskie, gmina Wieczfuia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 4 i 7 Rozporz'tdzenia Rady Ministrow z dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsit?wzi~c mogqcych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsi~wzi~cie naleZy do przedsi~wzi~c 
mog'tcych potencjalnie znacz'tco oddzialywac na srodowisko, a obowi'\Zek przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko moze byc wymagany. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udostwnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z poin. zm.) Wojt Gminy Wieczfuia Koscielna pismem GKiI.6220.5.2012 z dnia 
10 kwietnia 2012 roku zwrocil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w 
Warszawie 0 wydanie opinii, co do obowi¢u przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia i sporz'tdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia 
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na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 
postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2012 roku (data wpiywu: 26.04.2012 r.) Nr, WOOS
II.4240,479.2012.IA wyrazil opini~, ze dla w/w przedsi~wzi~cia istnieje koniecznosc 
przeprowadzenia oceny oddziaiywania na srodowisko. 

W zwil¥ku z powyzszym W ojt Gminy Wieczfnia Koscie1na po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia orazbior'l.c poduwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniaj'l.c l'l.czne 
uwarunkowania zawarte w art. 63· ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 

o udostrgmianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko(Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z poin. zm.) postanowil nalozyc obowil¥ek przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko oraz sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dia w/w 
przedsi~wzi~cia, argumentuj'l.c to w odniesieniu do poszczegoinych uwarunkowaiL w 
przedstawiony ponizej sposob: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi~wzi~cia z uwzgl~dnieniem: 


a) skali przedsiywziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na wydobywaniu kopaliny ze zloza 

kruszywa naturalnego "Uniszki VIII", nadzialkach 0 mew. 9, 10, i 11 w miejscowosci 
Uniszki Gumowskie, gmina Wieczfuia KoscieIna. L'l.czna powierzchnia ww. dzialek wynosi 
3,68 ha, a przewidywana powierzchnia obszaru g6rniczego wynosic b~dzie okolo 2,12 ha. 
Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wieczfuia Koscie1na uchwalonego Uchwal'l. Nr III/13/98 Rady Gminy Wieczfuia 
Koscie1na z dnia 30 grudnia 1998 r., ogloszoll'l. w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa 
Mazowieckiego z 1999 r., Nr 17, poz. 248, dzialki 0 mew. 9, 10 i 11 polo zone S'l. w jednostce 
strukturalnej oznaczonej symbolem 11 PE - tereny ekspioatacji powierzchniowej Zwiru 
z rekultywacj'l. terenow poekspioatacyjnych w kierunku Iesnym. 
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia wynika, ze bezposrednie 
s'lSiedztwo terenu zloza stanowi'l.: . 

od strony polnocnej - grunty roIne; . 
- od strony wschodniej - droga gruntowa 0 szerokosci okolo 3 m; 

od strony poludniowej i zachodniej - wyrobiska poekspioatacyjne 0 gl~bokosci do 
7,2m. 

NajbIizsza zabudowa zagrodowa wyst~puje w odieglosci nie mniejszej niz 250 m od 
planowanej inwestycji. 
Nieruchomosc w granicach obszaru gorniczego stanowi'l.grunty roine klas RVI a, RIV b, RV 
iRVI. 

Eksploatacja prowadzona· b~dzie jednym pi~trem ekspioatacyjnym. Planowane roczne 

wydobycie nie b~dzie przekraczalo 35 tys. ton tj.: 20000 m3 

• Okres planowanej ekspioatacji 

przewidywany jest na okolo 10 lat. 

W zlozu kruszywa naturalnego "Uniszki VIII" naklad zbudowany jest z warstwy glebowej 

oraz warstwy piaskow pylastych i piaskow gliniastych, Iokalnie z niewielk<t. domieszk<l, 

o grubosci sredniej 2,2 m. Nakladowe masy ziemne zostan'l. przemieszczone na tymczasowe 

zwalowiska nakladu i wykorzystane do rekultywacji terenow poeksploatacyjnych. 

Warstwa zlozowa tworzy ci~ly podhlad piask6w rozonoziarnistych i zwirow. Calkowita 

mi<lZSZQSC warstwy zlozowej waha si~ od 3,7 m do 6,0 m. 

Kopalina w strefie frontu eksploatacyjnego b~dzie ladowark'l. podawana na samochody 

ci~zarowe i wywozona poza terenem planowanego przedsi~wzi~cia. 


b) 	 powiazaiL z innymi przedsiewzieciami, w szczeg6Inosci kumulowania sie oddzialywaiL 
przedsiewziec znajdujacych sie na obszarze, na ktory bydzie' oddzialywac 
przedsiewziecie: 

Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji nie moma jednoznacznie okreslic lub 
wykluczyc mozliwosci kumulowania si~ oddzialywaiL inwestycji. Przeprowadzenie oceny 
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oddzialywania na srodowisko pozwoli okreslic mozliwosc kumulowania sitt oddzialywan 

przedsittwzittc. 


c) wykorzystanie zasobow naturalnych: 

Eksploatacja zloZa bttdzie wi'lZala sitt z wydobyciem kruszywa naturalnego w ilosci okolo 

35 tys. tonlrok tj.: 20000 m3/rok. 


d) emisji i wystepowania innych uciaZliwosci: 

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsittwzittcia oddzialywanie na srodowisko wi~c sitt 

bttdzie glownie z emisj~ halasu oraz niezorganizowan~ emisj~ zanieczyszczeii do powietrza 

pochodz~c~ z pracy sprztttu cittzkiego i ruchu pojazdow transportuj~cych piasek. 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko umozliwi okreslenie wielkosci emisji 

zanieczyszczeii do powietrza oraz emisji halasu do srodowiska, a takZe wplywu inwestycji na 

warunki przyrodnicze Zieluiisko - Rzttgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 


e) ryzyka wystGJPienia powaZnej awarii, przy uwzglednieniu uZywanych substancji 

i stosowanych technologii: 

Planowana inwestycja nie naleZy do przedsittwzittc stwarzaj~cych mozliwosci powstania 
powaZanej awarii. 

2. 	 Usytuowanie przedsittwzittcia, z uwzglttdnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, 
w szczegolnosci przy istniej~cym uZytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sitt 
srodowiska i odnawiania sitt zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania 
przestrzennego - uwzglttdniaj~ce: 

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych: 

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsittwzittcia wynika, ze zloze "Uniszki 

VIII" zalega w calosci powyzej zwierciadla wod podziernnych. 


b) obszary wybrzezy: 

Przedmiotowe przedsittwzittcie leZy poza obszarami wybrzeZy. 


c) obszary gorskie lub leSne: 

Przedmiotowe przedsittwzittcie leZy poza obszarami gorskimi 1 w odleglosci 320 m od 

obszarow lesnych. 


d) obszary objs-te ochrona, w tym streIT ochronne ujec w6d i obszary ochronne 

zbiornik6w wod sr6dladowych: 

W karcie informacyjnej przedsittwzittcia brak jest informacji, na temat wystttpowania 

w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu obszar6w objtttych ochron'l, w tym stref 

ochronnych ujttc. wod i obszarow ochronnych zbiornik6w w6d srodl~dowych. 


e) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wysbmowanie gatunkow 

roSlin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 

2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: 

Planowana inwestycja znajduje sitt w Zieluiisko - Rzttgnowskim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, ustanowionym Rozporz~dzeniem Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zieluiisko Rzttgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.), dla kt6rego wprowadzono zakaz realizacji 

przedsittwzittc mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko. 

Zieluiisko - Rzttgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze 

wzglttdu na wyroZniaj~cy sitt krajobraz 0 zroznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze 
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wzglydu na mozliwosc zaspokajania potrzeb zwiqzanyeh z turystykll i wypoezynkiem, a takZe 

pelnionll funkejll korytarzy ekologieznyeh. 

Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 oehronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220, ze zm.) dopuszeza na terenie obszaru emonionego krajobrazu realizaejy· 

przedsiywziyc moglleyeh znaezlleo oddzialywacna srodowisko, dla kt6ryeh przeprowadzona 

oeena oddzialywania na srodowisko, w mysl art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy 

z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostf[pnianiu iriformacji 0 srodowisku i jego ochronie, 

udziale spoleczenstwa w ochronie ,frodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 

(Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 zp6zn. zm.), wykazala brak znaezlleego negatywnego 

wplywu na oehrony przyrody obszaru ehronionego krajobrazu. 

Najblizszy Obszary Natura 2000, obszary speejalnej oehrony ptak6w, "Doliny Wkry 

i Mlawki" PLB 140008, znajduje siy w odleglosci okolo 9,5 km w kierunku poludniowym od 

terenu inwestyeji. 

Aktualnie dzialki przeznaczone pod inwestyejy stanowill grunty omeupraw jednorocznyeh, 

graniczllee od zaehodu i poludnia z wyrobiskami poeksploataeyjnymi 0 glybokosci do 7,2 m. 

Teren planowanego przedsiywziyeia od p61nocy graniezy z gruntami rolnymi, a od wschodu 

z drogll gruntowll. 

Z uwagi na skumulowane oddzialywanie oraz ochrony krajobrazu rolniczego, za niezbydne 

uznaje siy przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania przedsiywziyeia na srodowisko 

przyrodnieze. 


f) obszary, na kt6ryeh standardy jakosei srodowiska zostaly przekroezone: 

W kareie informaeyjnej przedsiywzi'icia brak jest informacji na temat wystypowania 

w miejseu realizaeji inwestyeji oraz w jej poblizu obszar6w, na kt6rych standardy jakosci 

srodowiska zostaly przekroczone. 


g) obszary 0 krajobrazie majacvm znaczenie historyezne, kulturowe lub areheologiczne: 

Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji 

inwestycji oraz jej poblizu nie wystypujll obszary 0 krajobrazie majqcym znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 


h) gestosc zaludnienia: 

Gystosc zaludnienia gminy Wieczfnia· Koscielna wynOSl 35 os./km2 (wg danych GUS 

z 2010 r.)~ 


i) obszary przylegajqce do jezior: 

W zasiygu oddzialywania inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystypujlljeziora. 


j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowei: 

W rejonie realizacji przedsiywziycia brakjest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej. 


3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwaZanego w odniesieniu do uwarunkowail 
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajllce z: 

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kt6rq 

przedsiewziecie moze oddzialywac: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko umozliwi okreslenie 

zasiygu przestrzennego oddzialywania inwestycji. 


b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczeg6lne elementy 

przyrodnicze: 

Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizaejy nie wystqpi transgraniczne 

oddzialywanie na srodowisko. 
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e) wielkosei i zloZonosci oddzialywania, z uwzgl!(dnieniem obciazenia istniejaeej 
infrastruktury teehnieznej: 
Na podstawie informaeji zawartyeh w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia nie mozna 
stwierdzic braku mozliwosci wystqpienia oddzialywania 0 znaeznej wielkosci lub zlozonosei. 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko pozwoli okreslic 
wielkosc i zlozonosc oddzialywania inwestyeji, w szezeg6lnosei na warunki przyrodnieze 
Zielunsko - ~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

d) prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Na etapie eksploataeji przedsi~wzi~cia wystqpi<.t oddzialywania zwi<tZane z emisj<.t halasu 
i substaneji do powietrza, a takZe oddzialywania na srodowisko gruntowo - wodne i eenne 
elementy srodowiska przyrodniezego. Przeprowadzenie oeeny oddzialywania na Srodowisko 
pozwoli na okreslenie wielkosci tych oddzialywan. 

e) ezasu trwania, ez!(stotliwosei i odwracalnosei oddzialywania: 

Przeprowadzenie oeeny oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko pozwoli okreslic ezas 

trwania, ez~stotliwosc i odwraealnosc oddzialywania inwestyeji. 


e Wobee powyzszego, postanowiono jak w senteneji. 

Pouczenie 
Na niniejsze postanowienie sluZy stronom zaZalenie do Samorz<.tdowego Kolegium 

Odwolawezego w Cieehanowie za posrednietwem W 6jta GOOny Wieezfnia Koseielna 
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia 

/.~'\-i·C"1 
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Otrzymum: 	 ~~ i)~1 
1. Pani Aleksandra Teresa Krystek Cz~;-.. /,~j)/ 


zam. Uniszld Gumowslde 29, 06 - 513 WieczjiiTcrK7J'SCielna 


2. Strony posttf]Jowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H Sienldewicza 3,00 015 Warszawa 


2. 	Pani Renata Szymanska - zproJbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszen i zwrot z 
Soltys wsi Uniszld Gumowskie adnotacjq 0 wywieszeniu 
zam. Uniszki Gumowslde nr 44, 06 513 WieczJnia Koscielna 

4. 	Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. 	Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 

www.bip. wieczjnia. akcessnet.net 


6. 	ala 
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