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DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), w zwiltZku z art. 71 
ust. 2, art. 73 ust.l, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) oraz rozpor~dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie przedsi~wzi~c mog'l.cych znacz'l.Co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 
roku Nr 213, poz. 1397 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Dariusza 
Prejs, zam. Windyki 125, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna dotycz'l.cego wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegaj'l.cego na: Rozbudowie 
istniej~cego budynku inwentarskiego - obory w systemie sciolowym 0 I~cznej obsadzie 
59 DJP sztuk bydla wraz z budow~ plyty gnojowej na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 
288 w miejscowosci Windyki, gm. Wieczfnia Koscielna 

orzekam 
umorzyc jako bezprzedmiotowe post~powanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wziltcia polegaj'l.cego na: Rozbudowie istniej~cego budynku 
inwentarskiego - obory w systemie sciolowym 0 I~cznej obsadzie 59 DJP sztuk bydla 
wraz z budow~ plyty gnojowej na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 288 w miejscowosci 
Windyki, gm. Wieczfnia Koscielna 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 15 lipca 2014 roku Pana Dariusza Prejs, zam. Windyki 125, 
06 513 Wieczfnia Koscielna wyst~il do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiltwzi~cia polegaj'l.cego na: 
Rozbudowie istniej~cego budynku inwentarskiego - obory w systemie sciolowym 
o I~cznej obsadzie 59 DJP sztuk bydla wraz z budow~ plyty gnojowej na dzialce 
o numerze ewidencyjnym 288 w miejscowosci Windyki, 

Zawiadomieniem z dnia 17 lipca 2014 roku W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wszcz'l.l 
postltPowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla w/w przedsiltwzi~cia. Zawiadomienie otrzymaly wszystkie strony 
post~powania. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostltpnianiu 
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 
zm.), w zwi'l.zku z rozporz'l.dzeniem Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsi~wzi~c mog'l.cych znacz'l.co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, 
poz. 1397 ze. zm.) uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane 
dla planowanych przedsiltwzi~c mog'l.cych zawsze znacz'l.co oddzialywac na srodowisko 
i przedsi~wzi~c mog'l.cych potencjalnie znacz'l.co oddzialywac na srodowisko. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 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 (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.8.2014 
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z dnia 17 lipca 2018 roku wyst:wil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi<\Zku 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. 

Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie postanowieniem, znak sprawy: 
ZNS,471.40.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku (data wplywu: 31.07.2014 r.) uznal za konieczne 
uzupelnienie informacji do przedlozonej dokumentacji. Nast~pnie tutejszy organ wezwal 
Inwestora - Pana Grzegorza Prejs pismem z dnia 01 sierpnia 2014 roku, znak: 
GKiI.6220.8.2014 do uzupelnienia w/w informacji w terminie 7 dni od daty otrzymania 
wezwania. W wyznaczonym terminie Inwestor nie uzupelnil powyzszej dokumentacji. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 04 sierpnia 2014 
roku (data wplywu: 07.08.2014 r.), znak: WOOS-II.4240.954.2014.UW umorzyl 
post~powanie w sprawie wydania opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia. 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g 
potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przedsi~wzi~cia nie kwalifikuj'l 
go do grupy przedsi~wzi~c wymienionych w § 2, ani w § 3 rozporz'ldzenia Rady Ministr6w 
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c mog'lcych znacz'lco oddzialywac na 
srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze zm.). 
Planowane przedsi~wzi~cie polega na rozbudowie istmeJ'lcego budynku 
inwentarskiego obory w systemie sciolowym 0 l'lcznej obsadzie 59 DJP sztuk bydla wraz 
z budow'l plyty gnojowej na dzialce 0 nr ewidencyjnym 288 w miejscowosci Windyki, gm. 
Wieczfnia Koscielna. Obsada budynku inwentarskiego w cz~sci istniej'lcej wynosi 40 sztuk 
bydla mlecznego (40 DJP), natomiast obsada w budynku planowanym wynosic b~dzie 

19 sztuk bydla (19 DJP). 
Teren, na kt6rym realizowana b~dzie planowana inwestycja nie jest obj~ty 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Teren przeznaczony pod planowan'l inwestycj~ polozony jest w granicach 

Zielunsko Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego 
Rozporz'ldzeniem 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 Iw rozporz'ldzenie okresla szereg zakaz6w, w tym zakaz realizacji 
przedsi~wzi~c mog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko. W mysl § 3 ust. 2 zakaz, 
o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 2 (realizacji przedsi~wzi~c mog'lcych znacZ(lco oddzialywac na 
srodowisko), nie dotyczy przedsi~wzi~c sluz'lcych obsludze ruchu komunikacyjnego, 
turystyce oraz przedsi~wzi~c bezposrednio zwi<\Zanych z rolnictwem i przemyslem 
spozywczym. Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w 
Doliny Wkry i Mlawki PLB140008 znajduje si~ w odleglosci okolo 10,5 km w kierunku 
poludniowo - zachodnim od terenu planowanej inwestycji. 

Bior'lc pod uwag~ fakt, iz przedmiotowe przedsi~wzi~cie polega na rozbudowie 
istniej'lcego gospodarstwa, polegaj'lCej na zwi~kszeniu chowu lub hodowli zwierz'lt 
w istniej'lcym przedsi~wzi~ciu 0 aktualnej obsadzie 40 DJP 0 obsad~ 19DJP, brak jest 
podstaw do kwalifikacji planowanej inwestycji do grupy przedsi~wzi~c wymienionych 
w § 3 ust. 1 pkt 102 i pkt 103 lit. b, a takze do grupy przedsi~wzi~6 wymienionych w § 3 ust. 
2 pkt 2 w/w rozporz'ldzenia Rady Ministr6w, tj. jako przedsi~wzi~cie "polegaj'lce na 
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsi~wzi~cia 
wymlemonego w ust. 1, z wyl'lczeniem przypadk6w, w kt6rych ulegaj'lca zmianie lub 
powstaj'lca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montaZu cz~sc realizowanego lub 
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zrealizowanego przedsiywziycia nie osi~a progow okreslonych w ust. 1, 0 ile progi te zostaly 
okreslone". 

W zwi'lZku z powyzszym przedmiotowe przedsiywziycie, ze wzglydu na wielkosc 
planowanej rozbudowy (19 DJP), mniejslil niz ta wskazana w § 3 ust. 1 pkt 102 i pkt 103 lit. 
b rozporzetdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogetcych znaczetco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.), nie nalezy do przedsiywzil(c mogetcych znaczetco oddzialywac na srodowisko, 0 ktorym 
mowa w art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostl(pnianiu informacji 
o 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 
zm.). Dlatego tez brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla w/w przedsiywzi~cia. 

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postl(powania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), gdy postl(powanie 
z jakiejkolwiek przyczyny stalo siy bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje 
decyzjl( 0 umorzeniu postl(powania. Bezprzedmiotowosc postypowania wystl(puje zas, gdy 
w sposob oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do 
merytorycznego rozpatrzenia sprawy. 
W zwi'lZku z powyzszym postl(powanie w w/w sprawie stalo sil( bezprzedmiotowe 
i orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzetdowego Kolegium Odwolawczego 

w Ciechanowie za posrednictwem W ojta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od 
daty jej dor~czenia. / : ," ,~, , " 
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zam. Windyki 125, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 


2. Strony postfllJowania wg wykazu 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych I 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 

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

3.Pan Andrzej Glf.bala 
Soltys wsi Windyki 
zam. Windyki nr 57, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

4. Tablica ogloszen w Urzlf.dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

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

6. 	 Ala 

http:www.bip.wieczJnia.akcessnet.net

