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DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postttpowania 

administracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w zwictzku z art. 71 ust. 2, 

art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostttpnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 

ze zrn.) oraz rozporzctdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsittwzittc rnogctcych znaczctCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, 

poz. 1397 ze. zrn.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Grnin~ Wieczfnia Koscielna, 

Wieczfnia Koscielna 48, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna dotyczctcego wydania decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsittwzittcia polegajctcego na: Rozbudowie 

stacji uzdatniania wody "Uniszki Zawadzkie", na dzialce nr ewidencyjny 137/2 

w rniejscowosci Uniszki Zawadzkie. Planowane przedsi~wzi~cie realizowane bttdzie na 

terenie grniny Wieczfnia Koscielna, powiat rnlawski, woj. rnazowieckie 

orzekam 

urnorzyc jako bezprzedrniotowe postttpowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsi~wzittcia polegajqcego na: Rozbudowie stacji uzdatniania 

wody "Uniszki Zawadzkie", na dzialce nr ewidencyjny 137/2 w rniejscowosci Uniszki 

Zawadzkie 
UZASADNIENIE 

Wnioskiern z dnia 28 stycznia 2014 roku Grnina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia 
Koscielna 48,06 513 Wieczfnia Koscielna wystqpila do W6jta Grniny Wieczfnia Koscielna 
o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsittwzi~cia polegajctcego na: 

Rozbudowie stacji uzdatniania wody "Uniszki Zawadzkie", na dzialce nr ewidencyjny 
137/2 w rniejscowosci Uniszki Zawadzkie. 

Zawiadornieniern z dnia 28 stycznia 2014 roku W6jt Grniny Wieczfnia Koscielna 

wszczctl postttpowanie adrninistracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla w/w przedsi~wzi~cia. Zawiadornienie otrzyrnaly wszystkie strony 
postttpowania. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 
zrn.), w zwiqzku z rozporzctdzeniern Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsittwzittc rnogctcych znaczctCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, 
poz. 1397 ze. zrn.) uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest \vyrnagane 

dla planowanych przedsi~wzi~c rnogctcych zawsze znaczctCO oddzialywac na srodowisko 
i przedsittwzittc rnogctcych potencjalnie znaczctCO oddzialywac na srodowisko. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 

o udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
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w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.1.2014 
z dnia 28 stycznia 2018 roku wyst!:JPil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 

w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi'tzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporz'tdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 

oraz jego ewentualnego zakresu. 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini't Nr ZNS,4 71.11.2014 

z dnia 07 lutego 2014 roku (data wplywu: 12.02.2014 r.) odst!:JPil od obowi'lZku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla plano wane go przedsiltwzi~cia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 10 lutego 2014 
roku (data wplywu: 13.02.2014 r.) Nr WOOS-II,4240.108.2014.IA umorzyl post~powanie 
w sprawie wydania opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia. 
Planowana inwestycja nie jest przedsi~wzi~ciem wymienionym w § 3 ust. 1 - 3 

rozporZ'tdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiltwziltc 
mog'tcych znacz'tco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.), a wiltc mog'tcym potencjalnie znacz'tco oddzialywac na srodowisko, dla kt6rego 

zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostltpnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) 
- uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane. 

Planowane przedsiftwzi~cie polegac bltdzie na rozbudowie stacji uzdatniania wody 
"Uniszki Zawadzkie" w miejscowosci Uniszki Zawadzkie, gm. Wieczfnia Koscielna. 

Realizacja inwestycji b~dzie miala na celu unowoczesnienie eksploatacji istniej'tcej stacji 
(w tym m.in. demontaZ hydrofor6w i montaz pomp do plukania filtr6w) oraz wykonania 
dw6ch terenowych zbiomik6w wody 0 l'tcznej pojemnosci 289,4 m3 wraz z ruroci::tgami 
technologicznymi oraz kablami elektrycznymi i sterowniczymi. 
Planowana inwestycja nie zmieni obecnego poboru wody, a jedynie zmienione zostan't 
pompy w studniach na nowe 0 wydajnosci mniejszej od dotychczas eksploatowanych. 

Ponadto, z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsi~wziltcia wynika, ze nie 
ulegn't zwi~kszeniu maksymalne wydajnosci okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Teren pod przedmiotow't inwestycjlt polozony jest w granicach 

Zieluilsko Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego 
Rozporz'tdzeniem 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.). W/w rozporz'tdzenie okresla szereg zakaz6w, w tym zakaz realizacji 
przedsi~wziltc mog'tcych znacz'tco oddzialywac na srodowisko. W mysl art. 24 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 roku, poz. 627 
ze zm.) zakazy nie dotycz'trealizacji inwestycji celu publicznego. 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry 
i Mlawki PLB140008 znajduje si~ w odleglosci okolo 8,7 km w kierunku 
poludniowo - zachodnim od planowanej inwestycji. 
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.. W zwi'lzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior'lc pod uwag~ powyzsze opinie stwierdzil, ze dla 
planowanego przedsi~wzi~cia nie jest wymagane uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach. 

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, organ administracji publicznej vvydaje 
decyzj~ 0 umorzeniu post~powania. Bezprzedmiotowosc post~powania wyst~puje zas, gdy 
w spos6b oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do 
merytorycznego rozpatrzenia sprawy. 
W zwict,Zku z powyzszym post~powanie w w/w sprawie stalo si~ bezprzedmiotowe 
i orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do SamorZetdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w tenninie 14 dni od 
daty jej dor~czenia. 

Otrzymujq: 

1. Gmina WieczJnia Koscielna 
WieczJnia Koscielna 48, 06 513 WieczJnia Koscielna 

2. 	Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych 1 

ul.17 Stycznia 7, 06 400 Ciechanow 


2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. Pl. 11'1daja 6, 06 500 Mlawa 


3. 	Pani Boienna Borkowska 
Soltys wsi Uniszki Zawadzkie 
zam. Uniszki Zawadzkie 54, 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. a/a 


