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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 Kodeks Postlipowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w zwiqzku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 
2008 roku 0 udostwnianiu iriformacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w 

ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 1'. Nr 199, 
poz. 1227 z p6in, zm.) po przedlozeniu przez Inwestora - ARTIMEX S.A., ul. Grzebskiego 
10, 06 - 500 Mlawa raportu ? oddzialyw~niu przedsi~wzi~cia na srodowisko 

. :, '., ~ . 

po~tanawiam 

podj'lC zawieszone post~powanie administracyjne w sprawie wniosku ARTIMEX S.A, 
ul. Grzebskiegb 10, 06 500'Mlawa dotycz'lcego wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uWarUnkdwaniach 'dla przedsi~wzi~cia polegaj'lcego na: Eksploatacji kruszywa 
nat"r~l~ego ze zloza "Wie~?-fniaKoscielna" na dzialkach °nr ew. 65/1, 65/3, 66/1 i 66/4 
w miejscowosci Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 10 stycznia 2013 roku (data wplywu: 11.01.2013 1'.) ARTIMEX 
S.A, ul. Grzebskiego 10, 06 500 Mlawa wystqpil do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
o wydanie decy~ji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wziycia polegajqcego na 
budowie: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze zloza "Wieczfnia Koscielna" na 
dzialkach 0 nr ew. 65/1, 65/3, 66/1 i 66/4 w miejscowosci Grzybowo, gmina Wieczfnia 
Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 i 5 Rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiliwzilic mogqcych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsi~wzi~cie nalezy do przedsiywzi~e 
mog'lcych potencjalnie znacz'lco oddzialywac na srodowisko, a obowi'lzek przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko moze bye wymagany. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku 
o udostwnianiu iriformacji 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. zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.1.2013 z dnia 
28 stycznia 2013 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie 0 wydanie opinii, co do obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporz'ldzenia rapOliu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia 
na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 
postanowieniem z dnia 08 lutego 2013 roku (data wplywu: 13.02.2013 1'.) Nr WOOS
II.4240.152.2013.IA wyrazil opini~, ze dla w/w przedsi~wzi~cia istnieje koniecznose 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior'lc pod uwag~ pOWYZSZ'l opini~, uwzgl~dniaj'lc l'lczne 
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o 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 pOin. zm.) wydal postanowienie GKiI.6220.1.20 13 z dnia 14 1utego 2013 roku, 
w kt6rym nalozyl obowi'lzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz 
sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia. 

http:GKiI.6220.1.20
http:II.4240.152.2013.IA
http:UKi1.6220.1.20
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.o.·udost~PKll(;tniu 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. zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna postanowieniem z dnia 
18 marca 20 13 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 03 czerwca 2013 roku Inwestor - ARTIMEX S.A., ul. Grzebskiego 10, 
06 - 500 Mlawa przedlozyl raport 0 oddzialywaniu planowanego przedsi~wzi~cia na 
srodowisko. 

W zwictzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji. 

Na niniejszepostanowienie nie sluzy zazalenie. 

Otrzymujq: 

1. ARTIMEX S.A. 

ul. Grzebskiego 10, 06 - 500 Mlawa 


2. 	Strony post~powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H. Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa 


2. 	Pani /vfiroslawa Golon z prosb'l 0 wywieszenie na tablicy ogloszen na okres 7 dni 
Soltys wsi, Grzybowo i zwrot Z adnotacjq 0 wywieszeniu 
zam. Grzybowo nr 72, 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 

http:wieczJnia.akcessnet.net

