
Ciechan6w, dnia 30 grudnia 2013 r. 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY SRODOWISKA 


WWARSZAWIE 


WOOS-II.4240.1403.2013.IA 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjne 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w zwi&zku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a takZe ust. 3 i 4 ustawy z dn 
3 paZdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udzia e 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235, ze zm., zwanej dalej "ustaw~ oos"), 

postanawiam 

zawiesic na wniosek W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 16 grudnia 2013 r., 
znak: GKiI.6220.4.2013, post~powanie w sprawie wydania opmlI, co do koniecznosci 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i okreslenia zakresu ewentualnego raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko, dla przedsi~wzi~cia polegaj~cego na eksploatacji ujf!cia w6d 
podziemnych (studni nr 1 A) zlokalizowanego w obr~bie fermy drobiu, w granicach dzialki 
o nr ew. 247 w miejscowosci Kuklin, gmina Wieczfnia Koscielna, przed wydaniem decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach. 

UZASADNIENIE 

W6jt Gminy Wieczfuia Koscielna pismem z dnia 25 wrzesnia 2013 r., znak: GKiL6220.4.2013, 
wyst~il do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 0 wydanie opinii, 
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i okreslenia zakresu 
ewentualnego raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko, dla przedsi~wzi~cia polegaj~cego 

na eksploatacji uj~cia w6d podziemnych (studni nr 1 A) zlokalizowanego w obr~bie fermy drobiu, 
w granicach dzialki 0 nr ew. 247 w miejscowosci Kuklin, gmina Wieczfnia Koscielna. 

Do wyst~ienia W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna dol~czono: kserokopi~ wniosku z dnia 18 wrzesnia 
2013 r. 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zal~cznikami, kart~ 
informacyjn~ przedsi~wzi~cia oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu obj~tego przedmiotowym wnioskiem. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 16 paidziernika 2013 r., 
znak: WOOS-II.4240.1403.2013.IA wezwal W6jta Gminy Wieczfuia Koscielna do uzupelnienia 
informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia. Uzupelnienie wplyn~lo przy pismie 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 28 paidziernika 2013 r., znak: GKiI.6220.4.2013. 
Ze wzgl~du na niewyczerpuj~ce odniesienie si~ do kwestii podnoszonych w ww. wezwaniu tutejszy 
organ ponownie pismem z dnia 8 listopada 2013 r., znak: WOOS-IIA240.1403.2013.IA wezwal 
Wnioskodawc~ do zlozenia wyjasnien. Na wniosek W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 
18 listopada 2013 r. i nast~pnie z dnia 29 listopada 2013 r., znak: GKiI.6220A.2013, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismami z dnia 21 listopada 2013 r. i nast~pnie z dnia 
5 grudnia 2013 r., znak: WOOS-II.4240.1403.2013.IA wydluZyltermin do wniesienia uzupelnien. 
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Na skutek powyzszego oraz z uwagi na wniosek Pelnomocnika Inwestora, W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem z dnia 16 grudnia 2013 r., znak: GKiI.6220.4.2013 zwr6cil si~ z prosbEt 
o zawieszenie przedmiotowego post~powania do czasu przedlozenia uzupelnienia dokumentacj i. 

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie slu.zy za.zalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, za moim 
posrednictwem, w terminie 7 dni od dnia dor~czenia postanowienia. 

Jezeli w okresie trzech tat od daty zawieszenia ia zadna ze stron nie zwr6ci si~ 0 podj~cie 

post~powania, zEtdanie wszc~cia post~pow . ~'ka ~i~ cofane. 
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Otrzymuja: 
1. W6jt Gminy Wieczfuia KoscieIna" Wieczfuia Koscielna 48,06-513 Wieczfuia KoscieIna; 
2. aa. 

Do wiadomosci: 

Pelnomocnik Inwestora - Anna Mihulka. 
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