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Na podstawie art. 97 § 2 i art. 101 § 1 Kodeks posttaJowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) w zwi~zku z art. 63 ust. 5 ustawy 
z dnia 3 paZdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) po przedlozeniu przez Inwestora - Pani~ 

Aleksandr~ Krystek, zam. Uniszki Gumowskie 29, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna raportu 
o oddzialywaniu przedsi~wzi~ia na srodowisko 

postanawiam 

podj~e zawieszone posttaJowanie administracyjne w sprawie wniosku Pani Aleksandry 
Krystek, zam. Uniszki Gumowskie 29, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna dotycz~cego wydania 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj~ przedsi~wzi~ia 

polegaj~cego na: Wydobywaniu kopaliny ze zloia kruszywa naturalnego "Uniszki VIII" 
na dzialkach 0 nr ew. 9, 10, 11 w miejscowosci Uniszki Gumowskie, gmina Wieczfuia 
Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

Uzasadnienie 

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

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 4 i 7 Rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 
9 listopada 201 0 roku w sprawie przedsi~wzi~e mog~cych znac~co oddzialywac na 
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsi~wzi~cie naleZy do przedsi~wzi~c 
mog~cych potencjalnie znaczqco oddzialywac na srodowisko, a obowiqzek przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko moze bye wymagany. 

Zawiadomieniem z dnia 10 kwietnia 2012 roku W6jt Gminy Wieczfuia Koscielna 
wszcz~l post~powanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Stosownie do art. 64 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu 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 p6m. zm.) W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem GKiI.6220.5.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku zwr6cil si~ do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 0 wydanie opinii, co do 
obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia 
i sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko oraz jego 
ewentualnego zakresu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 
23 kwietnia 2012 roku (data wplywu: 26.04.2012 r.) Nr WOOS-II.4240.479.2012.1A wyrazil 
opini~, ze dla w/w przedsi~wzi~cia istnieje koniecznose przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. 

W zwiqzku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior~c pod uwag~ powyzsz~ opini~, uwzgl~dniaj~c l~czne 

http:WOOS-II.4240.479.2012.1A


uwa.Rirlk!owatil'a 'z~w~ti% wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostwnianiu inJormacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska orat 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z pain. zm.) wydal postanowienie GKiI.6220.5.2012 z dnia 07 maja 2012 roku, 
w ktarym nalozyl obowi'lZek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz 
sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia. 

Wobec powyzszego zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udostwnianiu inJormacji 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 pain. zm.) Wajt Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 08 maja 2012 roku 
zawiesil post~powanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach do 
czasu przedlozenia przez Wnioskodawc~ raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na 
srodowisko. 

W dniu 08 lutego 2013 roku Inwestor Pani Aleksandra Krystek, zam. Uniszki 
Gumowskie 29, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna przedlozyla raport 0 oddzialywaniu na 
srodowisko planowanego przedsi~wzi~cia. 

W zwi'lZkll z powyzszym postanowiono jak w sentencji. 

Otrzymujq: 

z up, "/ 't 
mgrinz. ' 

1. Pani Aleksandra Teresa Krystek 

zam. Uniszki Gumowskie 29,06 - 513 Wieczfoia Koscielna 


2. Strony post((,powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H Sienkiewicza 3,00 015 Warszawa 


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

4. Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy WiectJnia Koscielna 

5. Strona internetowa gminy Wieczfoia Koscielna 

www.bip. wieczfoia, akcessnet. net 
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