
WOJT GIvl fl\j'l 
Wieczfnia Koscielna Wieczfnia Koscielna, dnia 14 czerwca 2013 roku 

woj: mazowieckle Kierownik Referat 
GKiI.6220.5.2012 Gospodarki K 

DECYZJA mgr mz. 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku 0 udostc;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 pom. zm.), a takZe § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 4 i 7 
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi/twzi/tc 
mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) oraz 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postc;powania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pani'l 
Aleksandr/t Teres/t Krystek, zam. Uniszki Gumowskie 29, 06 513 Wieczfnia Koscie1na 
i przeprowadzeniu post/tpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko 

ustalam 

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsi/twzi/tcia polegajqcego na: Wydobywaniu 
kopaliny ze zloza kruszywa naturalnego "Uniszki VIII" na dzialkach 0 nr ew. 9, 10, 11 
w miejscowosci Uniszki Gumowskie, gmina Wieczfnia Koseielna, powiat mlawski, woj. 
mazowieckie i jednoczesnie: 

I. 	 Okreslam: 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi~wzi~cia: 


Planowane przedsi/twzi/tcie polegac b/tdzie na 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, wojewodztwo mazowieckie. 

Calkowita powierzchnia w/w dzialek wynosi ok. 3,68 ha, natomiast obszar eksploatacji 

obejmie powierzchni/t ok. 1,6 ha. Planowane srednie roczne wydobycie b/tdzie wynosic ok. 

35000 Mg, tj. 20000 m3

, 


2. 	 Warunki "W'Ykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uZytkowania 
przedsi~wzi~cia, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem koniecznosci ochrony cennych 
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia 
uci~zliwosci dla terenow s~siednich: 

1) kopalin/t wydobywac z warstwy powyzej poziomu wod gruntowych; 

2) prace wydobywcze i transport urobku prowadzic \\ryl'lcznie w godzinach 6.00.- 22.00; 

3) zastosowac zestaw odsiewaj'lcy 0 mocy akustycznej nie wi/tkszej niz 118 dB; 

4) zapobiegac nadmiememu pyleniu poprzez zraszanie wod'l drog przejazdowych w 


obr/tbie kopalni w okresach suchych oraz poprzez przykrywanie plandekami skrzyn 
ladunkowych samochodow transportujqcych kruszywo; w miar/t mozliwosci ograniczyc 
roboty wydobywcze w czasie silnych wiatrow; 

5) utrzymywac czystosc wyjazdu z kopalni na drog/t publiczn::t; 
6) zabezpieczy6 wyrobisko, w taki sposob, aby nie dopusci6 do jego zanieczyszczenia (np. 

w wyniku dzikiego skladowania odpadow); 
7) nadklad skladowac bez zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu 

znajduj'lcej silt na gruncie wody opadowej; 
8) prace eksploatacyjne prowadzi6 przy uzyciu sprz/ttu spravvnego technicznie, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidlowy; 
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9) 	 materiaiy eksploatacyjne (paliwa, smary i inne produkty naftowe) skladowac poza 
terenem eksploatacji (wyrobiska); 

10) naprawy i konserwacje pojazd6w wykonywac poza terenem inwestycji, na powierzchni 
utwardzonej i odpowiednio zabezpieczonej przed ewentualnymi wyciekami substancji 
ropopochodnych do gruntu i w6d gruntowych; 

11) obiekt wyposaZyc w materialy sorpcyjne do usuwania rozlanych substancji 
niebezpiecznych, w tym ropopochodnych mog::tcych zanieczyscic srodowisko gruntowo 

wodne; w sytuacji ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwlocznie usun::tc, 
a zebrany material przekazac do utylizacji uprawnionemu odbiorcy; 

12) odpady powstaj::tce na etapie eksploatacji inwestycji magazynowac w wyznaczonym 
miejscu, w spos6b bezpieczny dla srodowiska, a nast~pnie przekazywac uprawnionym 
podmiotom; 

13)teren inwestycji, po zakonczeniu prac zwiqzanych z eksploatacjq, zrekultywowac 
i zagospodarowac: wlasciwym kierunkiem zagospodarowania b~dzje rekultywacja terenu 
w kierunku lesnym: 

14) przed rozpocz~ciem prac eksploatacyjnych, nalezy wyst::tPic do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony srodowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, 0 zezwolenie na 
odst~pstwa od zakaz6w w stosunku do dziko wyst~puj::tcych roslin i zwierz::tt obj~tych 
ochron:t 

15) teren wokol inwestycji ogrodzic siatk::t lub tak zaprojektowac skarpy wyrobiska, aby 
maksymalnie ograniczyc mozliwosc wtargni~cia na obszar gorniczy zwierzyny ldnej. 

II. 	 Nie stwierdzono koniecznosci okreslania warunkow dotycz,!cych ochrony 
srodowiska w dokumentacji wymaganej do "'Ydania decyzji, 0 ktorych mowa w 
art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeIistwa w ochronie srodowiska oraz 0 

ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z 
pozn. zm.). 

III. 	 Przed rozpocz~ciem realizacji przedsi~wzi~cia nie ma koniecznosci 
przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko w ramach post~powania 
w sprawie wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczeIistwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.). 

Charakterystyk~ przedsi~wzi~cia okresla zal::tcznik Nr 1 do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 05 kwietnia 2012 roku Pani Aleksandra Teresa Krystek, zam. 
Uniszki Gumowskie 29, 06 513 Wieczfnia Koscielna wyst::tPHa do W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna 0 \vydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia 
poleg~j::tcego na: Wydobywaniu kopaliny ze zloza kruszywa naturalnego "Uniszki VIII" 
na dzialkach 0 nr ew. 9, 10, 11 w miejscowosci Uniszki Gumowskie, gminaWieczfnia 
Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. Do wniosku dol::tczono karttt informacyjn::t 
przedsittwzittcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz wymagane zal::tczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 

. ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostwnianiu 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. 1227z p6tn. zm.). 

Planowane przedsiQwzi~cie nalezy do przedsiQwziQc mog::tcych potencjalnie znacz::tco 
oddzialywac na srodowisko, okt6rych mowa wart. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
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3 paidziernika 2008 roku 0 udostqmianiu 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 p6in. zrn.) oraz w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 4 i 7 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsif2wzif2c 
mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397), tj.: 
wydobywanie kopalin ze zloza metod<\. odkrywkow<\. inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 
lit. a, bez wzgl~du na powierzehni~ obszaru g6rniezego: 

- na obszaraeh obj~tyeh fonnami oehrony przyrody, 0 kt6ryeh mowa wart. 6 ust. 1 pkt 
1 - 5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 oehronie przyrody lub w otulinaeh fonn 
oehrony przyrody, 0 kt6ryeh mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1 3 tej ustawy, 

- jezeli w odleglosei nie wi~kszej niz 0,5 km od miej sea planowanego wydobywania 
kopalin metod<\. odkrywkow<\. znajduje si~ inny obszar g6rniezy ustanowiony dla 
vvydobywania kopalin metod<\. odkrywkow'!". 

Zawiadomieniem GKiI.6220.5.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku W6jt Gminy 
Wieezfnia Koseielna wszez<\.l post~powanie administraeyjne w sprav.lie wydania deeyzji 
o srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh. Zawiadomienie zostalo przekazane stronom 
post~powania oraz podane do publieznej wiadomosei poprzez zamieszezenie na tabliey 
ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, na stronie Biuletynu Informacji Publieznej 
Urz~du Gminy Wieezfnia Koseielna oraz na tablicy ogloszen w miejseowosei Uniszki 
Gumowskie. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udostf2pnianiu 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 Wieezfnia Koseielna pismem GKiI.6220.5.2012 z dnia 
10 kwietnia 2012 roku zwr6eil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie 0 wydanie opinii, co do obowi<\.zku przeprowadzenia oeeny oddzialywania na 
srodowisko dla w/w przedsi~wzi~eia i sporz<\.dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~eia 
na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. Regionalny Dyrektor Oehrony Srodowiska 
postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2012 roku (data wplywu: 26.04.2012 r.) 
Nr WOOS-IL4240.479.2012.IA wyrazil opini~, ze dla w/w przedsi~wzi~cia koniecznc jest 
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko. 

W zwi<\.zku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior<\.c pod uwag~ powyzsze opinie, uwzglydniaj<\.e l<\.ezne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udostf2pnianiu 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.) postanowieniem GKiL6220.5.2012 z dnia 07 maja 2012 roku nalozyl 
obowi<\.zek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporz<\.dzenia raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia. Postanowienie 0 nalozeniu 
obowi<\.zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko zostalo przekazane stronom 
post~powania oraz podane do publieznej wiadomosci poprzez zarnieszczenie na tablicy 
ogloszen Urzydu Gminy Wieezfnia Koscielna, na stronie Biuletynu Infonnacji Publicznej 
Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tabliey ogloszen w miejscowosci Uniszki 
Gumowskie. 

Postanowieniem GKiI.6220.5.2012 z dnia 08 maja 2012 roku W6jt Gminy Wieczfnia 
Koseielna zawiesil post~powanie administracyjne w sprawie wydania deeyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi~wzi~eia do czasu przedlozenia przez 
Inwestora raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wziycia na srodowisko. 

Z uwagi na to, iz Inwestor - Pani Aleksandra Teresa Krystek przedlozyla w dniu 08 
lutego 2013 roku raport 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko W6jt Gminy 
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Wieczfnia Koscielna postanowieniem GKiI.6220.5.2012 z dnia 11 lutego 2013 roku podjl:ll 
zwieszone postypowanie administracyjne. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost?pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6in. zm.) 
organ zapewnia mozliwosc udzialu spoleczenstwa przed wydaniem decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach, w postypowaniu w ramach, kt6rego prowadzona jest 
ocena oddzialywania na srodowisko. Z uwagi na fakt, w przedmiotowym postypowaniu 
administracyjnym ocena oddzialywania na srodowisko byla prowadzona W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem GKiI.6220.5.2012 z dnia 121utego 2013 roku podal do 
publicznej wiadomosci informacjy 0 przystl:lPieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko oraz rozpoczyciu procedury udzialu spoleczenstwa. Zgodnie z art. 33 ust. 1 
ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostcwnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
,~rodowisko 0 toczl:lcym siy postypowaniu poinformowano spoleczenstwo oraz strony 
postypowania, zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia 
Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia 
Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Uniszki Gumowskie, informujl:lc 
o mozliwosci zapoznania siy z aktami sprawy oraz skladania uwag i wniosk6w, 
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do 
public7nej wiadomosci. Jednoczesnie spoleczenstwo zostalo powiadomione 0 mozliwosci 
zapoznania siy z w/w raportem 0 oddzialywaniu na srodowisko. W podanym terminie zadna 
ze stron postypowania i nikt ze spoleczenstwa nie zlozyl uwag i wniosk6w do prowadzonego 
postypowania. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udost?pnianiu 
infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 

ocenach oddzialywania na srodowisko pismem z dnia 18 lutego 2013 roku, znak: 
GKiI.6220.5.2012 W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wystl:lPil 0 uzgodnienie warunk6w 
realizacji wnioskowanego przedsiywziycia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem GKiI.6220.5.2012 z dnia 
11 marc a 2013 roku poinformowal strony postypowania i spoleczenstwo 0 niezalatwieniu 
sprawy w terminie ze wzglydu na brak uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska wskazll;il:lc nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 
Zawiadomienie przekazano stronom postypowania, wy'wieszono na tablicy ogloszen Urzydu 
Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu 
Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Uniszki Gumowskie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 21 marca 
2013 roku (data wplywu: 25.03.2013 r.), znak sprawy: WOOS-IL4242.58.2013.0Z wezwal 
W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia 
na srodowisko. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 26 marca 2013 roku wezwal 
Inwestora do uzupelnienia w/w raportu. 

W dniu 02 kwietnia 2013 roku Inwestor - Pani Aleksandra Teresa Krystek przedlozyla 
do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscie1na uzupelnienie do raportu 0 oddzialywaniu w/w 
przedsiywziycia na srodowisko. Uzupelniony raport zostal przeslany pismem z dnia 
03 kwietnia 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. Organ 
prowadzqcy postypowanie zawiadomieniem GKiL6220.5.2012 z dnia 03 kwietnia 2013 roku 
zawiadomil strony postypowania i spoleczenstwo 0 przedlozonym uzupelnieniu do w/w 
raportu i mozliwosci skladania uwag i wniosk6w w terminie 21 dni od dnia podania niniej szej 
informacji do publicznej wiadomosci. Zawiadomienie przekazano stronom post<tpowania, 
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wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy 
ogloszen w miejscowosci Uniszki Gumowskie. We wskazanym terminie nie zgloszono uwag 
i wniosk6w do prowadzonego post~powania. 

Z uwagi na brak uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem GKiI.6220.5.2012 z dnia 
30 kwietnia 2013 roku poinformowal strony post~powania i spoleczenstwo 0 niezalatwieniu 
sprawy w terminie, wskazuj'lc nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 10 czerwca 2013 
roku. Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, 
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz 
na tablicy ogloszen w miejscowosci Uniszki Gumowskie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 21 maja 2013 roku 
(data wplywu: 27.05.2013 r.) Nr WOOS-II.4242.58.2013.0Z uzgodnil pozytywnie warunki 
realizacji wnioskowanego przedsi~wzi~cia. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem GKiL6220.5.2012 z dnia 29 maja 
2013 roku poinformowal 0 zakonczeniu post~powania dowodowego. W zavviadomieniu 
zawarto informacj~ 0 mozliwosci zapoznania si~ i wypowiedzenia co do zebranych dowod6w 
w sprawie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej infomlacji do publicznej \viadomosci. 
Zawiadomienie przekazano stronom post~powania, wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du 
Gminy Wieczfuia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du 

Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Uniszki Gumowskie. 
W wyznaczonym terminie strony post~powania i nikt ze spoleczenstwa nie zglosili uwag 
i wniosk6w. 

W zwiqzku z powyzszym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks Post£2powania 
administracyjnego zapewniono stronom post~powania czynny udzial w kazdym stadium 
post~powania, a przed wydaniem decyzji umozliwiono im wypowiedzenie si~, co do 
zebranych dowod6w i materia16w oraz zlozenie wniosk6w i uwag. 

Przeprowadzone post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi~wzi~cia mialo na celu analiz~ 

oddzialywarl na srodowisko. 
Planowane przedsi~wzi~cie polega na 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, wojew6dztwo mazowieckie. 
Calkowita powierzchnia w/w dzialki wynosi ok. 3,68 ha, natomiast obszar eksploatacji 
obejrnie powierzchni~ ok. 1,6 ha. Planowane srednie roczne wydobycie b~dzie wynosic ok. 
35000 Mg, tj. 20000 m3 

• Planowany czas prowadzenia dzialalnosci trwac b~dzie do 10 lat 
l'lcznie z rekultywacj'l teren6w poeksploatacyjnych. 

W najblizszym otoczeniu obszaru przewidzianego pod inwestycj~, znajduje si~: 
od strony p61nocnej czynny obszar g6miczy zloza kruszywa naturalnego pola 
uprawne: 
od strony poludniowej - pola uprawne i pastwiska, a dalej obszary g6micze; 
od strony wschodniej - droga, a za ni'l pola uprawne i pastVv1ska; 
od strony zachodniej - wyrobisko poeksploatacyjne oraz grunty i pastwiska; 

Teren przewidziany pod inwestycj~, polozony jest poza zwart'l zabudowct mieszkaniow'l wsi 
Uniszki Gumowskie. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa, znajduje si~ w odleglosci okolo 
350 m w kierunku wschodnim od analizowanego obszaru. 
Teren planowanego przedsi~wzi~cia, zgodnie z zapisami mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna (Uchwala Nr IIII13/98 Rady 
Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 grudnia 1998 roku, ogloszona w Dzienniku 
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Urz<;:dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego z 1999 roku Nr 17, poz. 248), znajduje si<;: na 
terenie przeznaczonym pod eksploatacj~ powierzchniow'1 zwiru. 
Zloze b<;:dzie eksploatowane sposobem o dkrywkoVv)'m, systemem scianmvym za pomoc'1 
ladowarko-koparki, jednym pi~trem wydobywczym z warstvvy suchej. Swobodne zwierciadlo 
w6d podziemnych stabilizuje si<;: na rz~dnej ok. 150 m n.p.m., tzn. co najmniej 3,0 - 4,0 m 
p.p.t ponizej spqgu udokumentowanej warstwy zlozowej. Rozpocz<;:cie wydobycia nastcwi 
z wykorzystaniem istniej'1cego w),robiska eksploatacyjnego w zachodniej cz<;:sci terenu 
przedsi~wzi<;:cia i kontynuowane b<;:dzie w kierunku wschodnim do granic przedsi~wzi<;:cia. W 
trakcie eksploatacji zloza zostanie osiqgni<;:ty k'1t skarp wyrobiska ca 40°. Wydobyta kopalina 
b~dzie podawana na srodki transportu kolowego i bez uszlachetniania wywozona poza teren 
zakladu g6miczego. 

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsi<;:wzi~cia b~dzie wi'1zac si~ z ernisj'1 halasu 
i zanieczyszczen do powietrza oraz wytwarzaniern odpad6w. Oddzialywania te b<;:d'1 
ograniczane przez odpowiednie rozwi'l:zania zabezpieczaj'1ce srodowisko, opisane w sentencji 
niniejszej decyzji, przy zastosowaniu kt6rych obowi'lZuj'1ce standardy jakosci srodowiska 
zostan'1 dotrzymane. 
Na etapie funkcjonowania przedsi<;:wzi~cia, gl6wnym ir6dlem emisji halasu b<;:dzie ruch 
pojazd6w oraz praca maszyn na terenie kopalni. W celu zminimalizowania uciqZliwosci 
zwi'1zanych z emisj'1 halasu prace ""'Ydobywcze i transport urobku b~d'1 prowadzone 
""'Yl'1cznie w godzinach 6.00 - 22.00. Ponadto Inwestor zastosuje zestaw odsiewaj'1cy 0 rnocy 
akustycznej nie wi<;:kszej niz 118 dB. 
Na etapie eksploatacji inwestycji g16wnyrn zr6dlem emisji substancji do powietrza b~dzie 
emisja niezorganizowana zwi'1zana z ""'Ydobywaniern i zaladunkiem urobku, prac'1 rnaszyn 
roboczych i ruch pojazd6w. W celu minimalizacji pylenia, drogi przejazdowe w obr~bie 
kopalni, w okresach suchych, b~d'1 zraszane wod'l:, skrzynie ladunkowe samochod6w 
transportuj'1cych kruszywo b~d'1 przykrywane plandekami oraz w miar<;: mozliwosci roboty 
""'Ydobywcze zostan'l: ograniczone w czasie silnych wiatr6w. Ponadto, na etapie 
funkcjonowania przedsi<;:wzi~cia b<;:dzie ""'Ykorzystywany sprz<;:t sprawny technicznie, 
eksploatowany i konserwowany w spos6b prawidlowy. 
W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo - wodnego na etapie funkcjonowania 
inwestycj i, prace wydobywcze prowadzone b~d'1 przy uzyciu sprz~tu sprawnego technicznie, 
eksploatowanego i konserwowanego w spos6b prawidlov.'Y. Obiekt wyposazony zostanie 
w materialy sorpcyjne do usuwania rozlanych substancji niebezpiecznych, w tym 
ropopochodnych mog'1cych zanieczyscic srodowisko gruntowo - wodne. W sytuacji 
awaryjnego ""'Ycieku w/w substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwlocznie usuni~te, 

a zebrany material przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. 
Odpady powstaj'1ce na etapie eksploatacji inwestycji b<;:d'1 rnagazynowane w wyznaczonym 
rniejscu, w spos6b bezpieczny dla srodowiska, a nast~pnie b<;:d'1 przekazywane uprawnionyrn 
podrniotom. Wyrobisko zostanie zabezpieczone w taki spos6b, aby nie dopuscic do powstania 
dzikich wysypisk smieci, a takze b~dzie utrzymywana czystosc wyjazdu na drog~ publiczn'l:. 

Dzialki, na kt6rych planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji polozone s'1 
w granicach Zieluiisko Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar obejmuje 
tereny chronione ze wzgl~du na wyr6zniaj'1cy si~ krajobraz 0 zr6znicowanych ekosysternach, 
wartosciowe ze wzgl~du na rnozliwosc zaspokajania potrzeb zwi'1zanych z turystyk'1 
i wypoczynkiern, a takze pelnion'1 funkcj'l: korytarzy ekologicznych. Obowi'lZuj'1cyrn dla w/w 
obszaru aktem· prawnym jest Rozporz'1dzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 
15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielunsko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 ze zrn.). 
Nalozony na Inwestora w sentencji niniejszej decyzji warunek dotycz'1cy rekultywacji terenu 
poeksploatacyjnego w kierunku lesnym, rna na celu odtworzenie ochrony przyrody, 
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realizowanej poprzez utworzenie Zielunsko Rzltgnowskiego obszaru Chronionego 
Krajobrazu tj. ochronlt terenow wyrozniajqcych silt krajobrazowo, 0 zroznicowanych 
ekosystemach, wartosciowych ze wzglltdu na mozliwosc zaspokajania potrzeb zwiqzanych 
z turystykq i wypoczynkiem, a takze peinionq funkcjq korytarzy ekologicznych. Powstaly 
kompleks lesny bltdzie ostojq dla ptactwa, drobnych plazow i gadow, a takze zwierzqt 
lesnych. Warunek dotyczqcy uzyskania zezwolenia na odst~pstwa od zakazow w stosunku do 
gatunkow dziko wystltpujqcych roslin i zwierzqt objl:(tych ochronq, jest konieczny z uwagi na 
fakt, iz w granicach terenu przeznaczonego pod inwestycj~, stwierdzono wystltPowanie ok. 
100 osobnikow Kocanki piaskowej (Helichrysum arenarium), objl:(tej ochronq cz~sciowq. 
Natomiast warunek dotyczqcy wlasciwego usypania skarp jest konieczny z uwagi na ochront;: 
zwierzyny lesnej (peiniona przez w/w obszar chronionego krajobrazu funkcja kOl)1arzy 
ekologicznych) przed wtargniltciem na obszar wydobycia i narazenie jej na smierc. 
Po spelnieniu w/w warunkow stwierdza si~, iz realizacja planowanej inwestycji nie pogorszy 
stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzqt, a takze nie wplynie 
negatywnie na warunki przyrodnicze Zielunsko - Rzl:(gnowskiego Obszaru Chronionego 
Kraj obrazu. 

Ze wzgll:(du na rodzaj przedsi~wziltcia, a takZe jego lokalizacjl:(, nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. Zgodnie z przedlozonym raportem 0 oddzialywaniu 
planowanego przedsi~wzi~cia na srodowisko, w rejonie planowanej inwestycji nie rna 
obiektow wpisanych do rejestru zabytkow. 

Wojt Gminy Wieczfnia Kosciclna prowadzqc postl:(powanie nie stwierdzil koniecznosci 
przcprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach post~powania w sprawie 
wydania decyzji, 0 ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy udostwnianiu informacji 
° srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ° ocenach 
oddzialywania na srodowisko, biorqc pod uwagl:( w szczegolnosci nast~pujqce okolicznosci: 

1. 	 Posiadane na etapie wydawania decyzji dane na temat przedsi~wzi~cia 

i clementow przyrodniczych srodowiska objl:(tych zakresem przewidywanego 
oddzialywania przedsil:(wziltcia na srodowisko pozwalajq wystarczajqco ocenie jego 
oddzialywania na srodowisko i ustalie warunki jego realizacji. 

2. 	 Ze wzglt;:du na rodzaj i charakterystykl:( przedsil:(wzit;:cia oraz jego powiqzania 
z innymi przedsil:(wzi~ciami nie przewiduje silt ponadnormatywnego kumulowania sil:( 
oddzialywail planowanego przedsi~wzil:(cia z innymi przedsil:(wzil:(ciami 
zlokalizowanymi poza terenem nalezqcym do Inwestora. 

3. 	 Nie stwierdzono mozliwosci niekorzystnego oddzialywania przedsil:(wzil:(cia na 
obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgll:(du na wyst~powanie gatunkaw 
roslin i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objl:(tych ochronq, w tym 
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody. 

Majqc na uwadze powyzsze nalezy przyjqe, ze planowane przedsil:(wzil:(cie nie bltdzie 
negatywnie oddzialywae na srodowisko. 

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostl:(pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pain. zm.) 
decyzj~ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza si~ do wniosku 0 wydanie decyzji, 
o ktorej mowa wart. 72 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien bye zlozony nie pofuiej niz 
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przed uplywem 4 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stab 
sitt ostateczna. 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz<tdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od 

daty jej dor~czenia. 	 ,~.\·iC1~~ 
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Otrzymujq: 

1. 	Pani Aleksandra Teresa Krystek 
zam. Uniszki Gumowskie 29, 06 513 Wieczjnia Koscielna 

2. 	Strony post?powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. Jl Sienkiewicza 3,00 015 Warszawa 


2. 	Pan; Renata Szymanska 
Soltys wsi Uniszki Gumowskie 
zam. Uniszki Gumowskie nr 44, 06 - 513 Wieczjn;a Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 

www.bip.wieczjnia.akcessnet.net 


6. 	 a/a 

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(tj. Dz. U z 2012 roku, poz. 1282) pobrano oplat~ skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzj!f;, Nr pokwitowania 7926992 
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Zafllcznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.S.2012 
z dnia 14 czerwca 2013 rok 

Z Up. Wajt 

Charakterystyka przedsi~wzi~cia mgr ini. um' 
Ki rownik rat 

Gospodar ' alnej i Inweslycji 

Planowane przedsi~wzi~cie polega na wydobywaniu kopaliny ze zloza kruszywa 
naturalnego "Uniszki VIn", na dzialkach 0 nr ew. 9, 10, 11, w miejscowosci Uniszki 
Gumowskie, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojewodztwo mazowieckie. 
Calkowita powierzchnia w/w dzialki wynosi ok. 3,68 ha, natomiast obszar eksploatacji 
obejmie powierzchni~ ok. 1,6 ha. Planowane srednie roczne wydobycie b~dzie wynosic ok. 
35000 Mg, tj. 20000 m3 Planowany czas prowadzenia dzialalnosci trwac b~dzie do 10 lat• 

lqcznie z rekultywacjq terenow poeksploatacyjnych. 
W najblizszym otoczeniu obszaru przewidzianego pod inwestycj~, znajduje si~: 
od strony polnocnej czynny obszar gorniczy zloza kruszywa naturalnego i pola 
uprawne: 
od strony poludniowej pola uprawne i pastwiska, a dalej obszary gornicze; 
od strony wschodniej droga, a za niq pola uprawne i pastwiska; 
od strony zachodniej wyrobisko poeksploatacyjne oraz grunty i pastwiska; 

Teren przewidziany pod inwestycj~, polozony jest poza zwartq zabudowq mieszkaniowq wsi 
Uniszki Gumowskie. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa, znajduje si~ w odleglosci okolo 
350 m w kierunku wschodnim od analizowanego obszaru. 
Zloze b~dzie eksploatowane sposobem odkrywkowym, system em scianowym za pomocq 
ladowarko-koparki, jednym pi~trem wydobywczym z warstwy suchej. Swobodne zwierciadlo 
wod podziemnych stabilizuje si~ na rz~dnej ok. 150 m n.p.m., tzn. co najrnniej 3,0 4,0 m 
p.p.t. ponizej spqgu udokumentowanej warstwy zlozowej. Rozpocz~cie wydobycia nastqpi 
z wykorzystaniem istniejqcego wyrobiska eksploatacyjnego w zachodniej cz~sci terenu 
przedsi~wzi~cia i kontynuowane b~dzie w kierunku wschodnim do granic przedsi~wzi~cia. W 
trakcie eksploatacji zloza zostanie osiqgni~ty kqt skarp wyrobiska ca 40°. Wydobyta kopalina 
b~dzie podawana na srodki transportu kolowego i bez uszlachetniania wywozona poza teren 
zakladu gorniczego. 

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsi~wzi~cia b~dzie wiqzac si~ z emisjq halasu 
i zanieczyszczen do powietrza oraz wytwarzaniem odpadow. Oddzialywania te b~dq 

ograniczane przez odpowiednie rozwiqzania zabezpieczajqce srodowisko, opisane w sentencji 
niniejszej decyzji, przy zastosowaniu ktorych obowiqzujqce standardy jakosci srodowiska 
zostanq dotrzymane. 
Na etapie funkcjonowania przedsi~wzi~cia, glownym zrodlem emisji halasu b~dzie ruch 
pojazdow oraz praca maszyn na terenie kopalni. W celu zminimalizowania uciqzliwosci 
zwiqzanych z emisjq halasu prace wydobywcze i transport urobku b~dq prowadzone 
wylqcznie w godzinach 6.00 - 22.00. Ponadto Inwestor zastosuje zestaw odsiewajqcy 0 mocy 
akustycznej nie wi~kszej niz 118 dB. 
Na etapie eksploatacji inwestycji g16wnym zrodlem emisji substancji do powietrza b~dzie 
emisja niezorganizowana zwiqzana z wydobywaniem i zaladunkiem urobku, praCq maszyn 
roboczych i ruch pojazdow. W celu minimalizacji pylenia, drogi przejazdowe w obr~bie 
kopalni, w okresach suchych, b~dq zraszane wodq, skrzynie ladunkowe samochodow 
transportujqcych kruszywo b~dq przykrywane plandekami oraz w miar~ mozliwosci roboty 



wydobywcze zostanet ograniczone w CZaSle silnych wiatr6w. Ponadto, na etapie 
funkcjonowania przedsi~wzi~cia b~dzie wykorzystywany sprz~t sprawny technicznie, 
eksploatowany i konserwowany w spos6b prawidlowy. 
W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo - wodnego na etapie funkcjonowania 
inwestycji, prace wydobywcze prowadzone b~det przy uzyciu sprz~tu sprawnego technicznie, 

eksploatowanego i konserwowanego w spos6b prawidlowy. Obiekt wyposazony zostanie 
w materialy sorpcyjne do usuwania rozlanych substancji niebezpiecznych, w tym 
ropopochodnych mogetcych zanieczyscic srodowisko gruntowo - wodne. W sytuacji 
awaryjnego wycieku w/w substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwlocznie usuni~te, 

a zebrany material przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. 
Odpady powstajetce na etapie eksploatacji inwestycji b~det magazynowane w wyznaczonym 
miejscu, w spos6b bezpieczny dla srodowiska, a nast~pnie b~det przekazywane uprawnionym 
podmiotom. Wyrobisko zostanie zabezpieczone w taki spos6b, aby nie dopuscic do powstania 
dzikich wysypisk smieci, a takze b~dzie utrzymywana czystosc wyjazdu na drog~ publicznet. 

Dzialki, na kt6rych planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji polozone Set 
w granicach Zielunsko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar obejmuje 
tereny chronione ze wzgl~du na wyr6zniajetcy si~ krajobraz 0 zr6znicowanych ekosystemach, 
wartosciowe ze wzgl~du na mozliwosc zaspokajania potrzeb zwietzanych z turystyket 
i wypoczynkiem, a takze pelnionet funkcjet korytarzy ekologicznych. Obowietzujetcym dla w/w 
obszaru aktem prawnym jest Rozporzetdzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 
15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielunsko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 ze zm.). 


