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DECYZJA 

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 roku, poz. 267) w zwi<tZku z art. 
71 ust. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 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 (Oz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) 

orzekam 

umorzy6 jako bezprzedmiotowe post~powanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj'lcego na: Budowie Miejsca Obslugi Podroznych 
Peplowo II, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 26 listopada 2013 roku (data wplywu: 29.11.2013 r.) Generalna 
Oyrekcja Or6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie, AI. Warszawska 89, 
10 - 083 Olsztyn wystl:ij)ila do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj'lcego na: Budowie Miejsca 
Obslugi Podroznych Peplowo II, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie. 

Obwieszczeniem z dnia 05 grudnia 2013 roku W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wszcZ'l1 
post~powanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji. Stosownie do art. 64 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna pismem GKiI.6220.8.2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku zwr6cil si~ do Regionalnego 
Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitamego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia i sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia 
na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini'l Nr ZNS.712.29.2013 
z dnia 17 grudnia 2013 roku (data wplywu: 19.12.2013 r.) stwierdzil obowi'lzek przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia. Regionalny Oyrektor 
Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 roku (data wplywu: 19.02.2014 r.) 
Nr WOOS-II.4240.1707.20 13.IA wyrazil opini~, ie d1a w/w przedsi~wzi~cia istnieje koniecznos6 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 
W zwi<tZku z powyiszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy planowanego 
przedsi~wzi~cia oraz bior'lc pod uwag~ powyisze opinie, uwzgl~dniaj'lc l'lczne uwarunkowania 
zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) wydal postanowienie 

http:WOOS-II.4240.1707.20
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GKiI.6220.8.2013 z dnia 24 lute go 2014 roku, w kt6rym nalozyl obowi::tzek przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporz::tdzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko 
dla w/w przedsi~wzi~cia. 

W zwi::tzku z powyzszym zgodnie z art. 63 ust. 5 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 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) 
W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna postanowieniem GKiI.6220.8.2013 z dnia 26 marca 2014 roku 
zawiesil post~powanie, do czasu przedlozenia przez Wnioskodawc~ raportu 0 oddzialywaniu 
przedsi~wzi~cia na srodowisko. 

Pismem z dnia 01 kwietnia 2014 roku (data wplywu: 04.04.2014 r.) Generalna Dyrekcja 
Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie, AI. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn 
zwr6cila si~ do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z prosb::t 0 wycofanie wniosku w sprawie 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi~wzi~cia. 
Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), gdy post~powanie 

z jakiejkolwiek przyczyny stalo si~ bezprzedmiotowe w calosci albo w CZ~SCl, organ 
administracji publicznej wydaje decyzj~ 0 umorzeniu post~powania odpowiednio w calosci albo 
wcz~sci. 

Wycofanie wniosku w przedmiotowej sprawie przez Wnioskodawc~ czyni post~powanie 
administracyjne bezprzedmiotowym. Uwzgl~dniaj::tc fakt, iz post~powanie zostalo wszcz~te na 
wniosek strony oraz pismo 0 wycofanie wniosku wniosla strona post~powania, kt6ra z::tdala 
wszcz~cia post~powania, ponadto umorzenie post~powania nie narusza interesu spolecznego, 
orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz::tdowego Kolegium Odwolawczego 

w Ciechanowie za posrednictwem W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od daty 
jej dor~czenia. 

2. 	Strony post;wowania poprzez publiczne obwieszczenie 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.17 Stycznia, 06 400 Ciechan6w 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 



• 


3. 	 Pani Janina Szklarska 

Soltys wsi Kuklin 

zam. Kuklin nr 49, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 


4. 	 Pant Krystyna Pokus 
Soltys wsi Peplowo 
zam. Peplowo nr 34, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

5. 	 Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.bip.wieczJnia.akcessnet.net 

7. 	 ala 

http:www.bip.wieczJnia.akcessnet.net

