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Gospodarki Ko '''''''''"'''''' 

mgr mi. ' 52 G bola 
Wiecz/nia Koscielna, dnia 26 marca 2014 roku 

GKiI.6220.8.2013 
POSTANOWIENIE 

Na podstawie 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 paidziernika 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 2013 roku, poz. 1235 ze 
zm.) w zwi'lZku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), a takze § 3 ust. 1 pkt 35, 
36, 37 i 50 lit. b Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsi~wzi~c mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Generalnq Dyrekcj~ Dr6g Krajowych 
i Autostrad Oddzial w Olsztynie, AI. Warszawska 89, 10- 083 Olsztyn dotyczqcego wydania 
decyzji 0 srodowiskO\vych uwarunkowaniach dla przedsi~wzittcia polegajqcego na: Budowie 
Miejsca Obslugi Podroznych Peplowo II, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie 

Postanawiam 

Zawiesi6 postttpowanie administracyjne w sprawie -vvydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzittcia polegajqcego na: Budowie Miejsca Obslugi 
Podroznych Peplowo II, do czasu przedlozenia przez Wnioskodawctt raportu 0 

oddzialywaniu w/w przedsittwzittcia na srodowisko. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 26 listopada 2013 roku (data wplywu: 29.11.2013 r.) Generalna 
Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie, AI. Warszawska 89, 
10 083 Olsztyn wystqpila do W6jta Gminy Wieczfuia Koscielna 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsittwzi~cia polegajqcego na: Budowie Miejsca 
Obslugi Podroznych Peplowo II, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35, 36, 37 i 50 lit. b Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mogqcych znaCZqCO oddzialywac na 
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowane przedsittwzi~cie nalezy do 
przedsittwzi~c mogqcyeh potencjalnie znaCZqCO oddzialywac na srodowisko, a obowiqzek 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze bye wymagany. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfuia Koscielna pismem GKiI.6220.8.2013 z dnia 
05 grudnia 2013 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsittwzittcia i sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsittwzi~cia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq Nr ZNS.712.29.20l3 
z dnia 17 grudnia 2013 roku (data vvplywu: 19.12.2013 r.) stwierdzil obowiqzek 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsittwzi~cia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 
roku (data wplywu: 19.02.2014 1'.) Nr WOOS-II.4240.1707.2013.IA wyrazil opini~, ze dla 
w/w przedsittwzittcia istnieje koniecznos6 przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. 

W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsittwzi~cia oraz biorqc pod uwag~ powyzsze opinie, mvzgl~dniajqc lqczne 
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uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 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 2013 roku, poz. 1235 ze 
zm.) wydal postanowienie GKiI.6220.8.2013 z dnia 24 lutego 2014 roku, 
w ktorym nalozyl obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz 
sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsi((wzi((cia. 

W zwiqzku z powyzszym zgodnie z art. 63 ust. 5 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 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) w przypadku stwierdzenia obowiqzku przeprowadzenia oceny 
oddzialywania przedsi((wzi((cia na srodowisko, organ wlasciwy do wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje postanowienie 0 zawieszeniu post((powania, do 
czasu przedlozenia przez Wnioskodawc(( raportu 0 oddzialywaniu przedsi((wzi((cia na 
srodowisko. 

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 63 ust. 6 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 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) na niniejsze 
postanowienie nie sluzy stronom zaZalenie. 

2. 	Strony post?powania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.17 Stycznia, 06 - 400 Ciechanow 


2. 	Pmlstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. PI. 1 Maja 6,06 - 500 Mlawa 


3. 	 Pani Janina Szklarska 

Soltys wsi Kuklin 

zam. Kuklin nr 49, 06 - 513 Wieczji1ia Koscielna 


4. 	 Pan; Krystyna Pokus 
Soltys wsi Peplowo 
zam. Peplowo nr 34, 06 - 513 Wieczji1ia Koscielna 

5. 	 Tablica ogloszdl 11' Urz?dzie G111iny Wieczfoia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy Wieczji1ia Koscielna 
www.bip.wieczjilia.akcessnet.net 

7. a/a 
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