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GKiL6220.9.2014 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku 0 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.) w zwiqzk:u 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 14 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 
2010 roku w sprawie przedsi€(wzi€(c mog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Eugeniusza 
Pasymowskiego, zam. Wieczfnia Koscielna 100, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna dotycz'lcego 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi€(wzi€(cia polegaj'lcego na: 
zmianie sposobu uZytkowania istniejqcego obiektu na budynek produkcyjno 
- magazynowy z pomieszczeniem lakierni, na dzialce nr ewidencyjny 57 i 59/1 
w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie 

Postanawiam 

I. 	 NaloZyc obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego 
przedsi€(wzi€(cia polegaj'lcego na: zmianie sposobu uZytkowania istniejqcego obiektu na 
budynek produkcyjno - magazynowy z pomieszczeniem lakierni, na dzialce nr 
ewidencyjny 57 i 59/1 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, 
powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

II. 	 Ustalic zakres raportu 0 oddzialywaniu przedsi€(wzi€(cia na srodowisko, kt6ry powinien 
odpowiadac wymogom okreslonym w art. 66 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 (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) ze szczeg61nym uwzgl€(dnieniem nast€(puj'lcych 
element6w: 
1) w zakresie oddzialywania planowanego przedsi€(wzi€(cia na powietrze atmosferyczne 

nalezy wykonac obliczenia rozprzestrzeniania si€( substancji w powietrzu, zgodnie 
z metodyk'l Ministra Srodowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym, 
uwzgl€(dniaj'lc emisje ze wszystkich ir6del emisji zlokalizowanych na terenie 
inwestycyjnym i wszystkie emitowane substancje, dla kt6rych wyznaczone zostaly 
wartosci dopuszczalne/wartosci odniesienia; przedstawic czyteln'l interpretacj€( 
graficzn'l wynik6w tych obliczen, pozwalaj'lc'l na jednoznaczne stwierdzenie 
poziom6w zanieczyszczen w powietrzu oraz dol'lczyc wykaz aktualnego stanu jakosci 
powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejsciowe przyj€(te do 
obliczen (tj. tok obliczen, przyj€(te zalozenia, karty charakterystyki stosowanych 
substancji, wskainiki) oraz wydruki obliczen. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 27 listopada 2014 roku Pan Eugeniusz Pasymowski, zam. 
Wieczfnia Koscielna 100,06 - 513 Wieczfuia Koscielna wystqpil do W6jta Gminy Wieczfuia 
Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi€(wzi€(cia 
polegaj'lcego na: zmianie sposobu uZytkowania istniejqcego obiektu na budynek 
produkcyjno - magazynowy z pomieszczeniem lakierni, na dzialce nr ewidencyjny 57 
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i 59/1 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie. 

Zawiadomieniem z dnia 02 grudnia 2014 roku, znak: GKiI.6220.9.2014 W6jt Gminy 
Wieczfuia Koscielna wszcz~l post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi~wzi~cia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pa±dziemika 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.6220.9.2014 z dnia 
02 grudnia 2014 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowhtzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsi~wzi~cia i sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko 
orazjego ewentualnego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 17 grudnia 2014 
roku (data wplywu: 22.12.2014 r.) Nr WOOS-II.4240.1493.2014.MK wyrazil opini~, ze dla 
w/w przedsi~wzi~cia istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini~ Nr ZNS.471.58.2014 
z dnia 23 grudnia 2014 roku (data wplywu: 29.12.2014 r.) odsUij)il od obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsi~wzi~cia. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi~g potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczaj~j~ do grupy przedsi~wzi~c wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 
14 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c 
mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2l3, poz. l397 ze zm.), tj. 
"instalacje do powierzchniowej obr6bki substancji, przedmiot6w lub produkt6w z 
zastosowaniem rozpuszczalnik6w organicznych z wyl~czeniem zmian tych instalacji 
polegaj~cych na wprowadzeniu do ciqgu technologicznego kontenerowych ur~dzen odzysku 
rozpuszczalnik6w" . 

W zwiltZku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfuia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior~c pod uwag~ powyzsze opinie, uwzgl~dniaj~c l~czne 
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa±dziemika 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.) postanowH nalozyc obowiltZek przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko oraz spor~dzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w 
przedsi~wzi~cia, argumentuj~c to w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowan w 
przedstawiony ponizej spos6b: 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsi~wzi~cia, z uwzgl~dnieniem: 


a) skali przedsi~wzi~cia i wielkosci zajmowanego terenu oraz wzajemnych proporcji: 


Planowane przedsi~wzi~cie polega na zmianie sposobu uzytkowania istniej~cego obiektu na 

budynek produkcyjno-magazynowy z pomieszczeniem lakierni, na dzialkach 0 nr 

ewidencyjnym 57 i 59/1 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna. W ramach przedmiotowej 

inwestycji w istniej~cym magazynie zlokalizowane zostan~ pomieszczenia: produkcyjne, 

magazyn surowca, magazyn wyrob6w gotowych i pomieszczenia socjalne. Powierzchnia 

projektowanych pomieszczen, kt6re zostan~ zlokalizowane w istniej~cym budynku wyniesie 


2900 m , w tym komora suszenia zajmie powierzchni~ ok. 66 m2 i komora lakiernicza
powierzchni~ ok. 46 m2 

• 

W pomieszczeniach produkcyjnych odbywac si~ b¢zie produkcja front6w meblowych 
z gotowych plyt MDF dostarczonych z zewn~trz transportem samochodowym. Rozladunek 
odbywae si~ b~dzie za pomoc~ w6zk6w widlowych. Plyty przechowywane b~d~ 
w magazynie. W hali produkcyjnej odbywac si~ b~dzie wycinanie front6w w plytach oraz 
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szlifowanie plyt. Do tego celu uzywane byd'1 pilarki tarczowe/tasmowe, frezarki, czopiarki, 
wiertarki, szlifierki, polerki, kompresor i przecinarki. Wyciyte fronty meblowe poddawane 
byd'1 procesowi malowaniallakierowania w kabinie lakiemiczej oraz procesom suszenia. 
Gotowe fronty meblowe byd'1 pakowane i przewozone do magazynu wyrobow gotowych 
z wykorzystaniem wozkow transportowych. 
Teren, na ktorym realizowane bydzie przedmiotowe przedsiywziycie graniczy z drog'1 
powiatow'1 Kuklin-Nowa Wies, dzialkami rolnymi oraz terenem zabudowanym. Najblizsza 
zabudowa mieszkaniowa znajduje siy w odleglosci ok. 170 m od terenu przedmiotowej 
inwestycji. W odleglosci 75 m zlokalizowany jest dom mieszkalny Inwestora. 
Powierzchnia dzialek, na ktorych realizowana bydzie inwestycja wynosi 30700 m2

, 

powierzchnia zabudowana- 3694 m2
, powierzchnia utwardzona 5168 m2

• 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentow 
miejscowosci gminy Wieczfnia Koscielna zatwierdzonego Uchwal'1 Nr VIIII44/07 Rady 
Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14 
paidziemika 2007 r. Nr 208, poz. 5976) dzialka 0 nr ew. 59/1 zlokalizowana jest na terenie 
przeznaczonym pod uslugi ucic:tZliwe z funkcj'1 mieszkaln'1 dla wlasciciela. Zgodnie ze zmian'1 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Koscielna dotycz'1c'1 
fragmentow wsi Chmielewo, Grzebsk, Grzybowo, Peplowo, Pogorzel, Uniszki Zawadzkie, 
Wieczfnia Koscielna, Windyki przyjyt'1 uchwal'1 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna 
nr IIII13/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. ( ogloszona w Dz. Urz. Woj., Maz. nr 17, poz. 248 
z 1999 r.), dzialka 0 nr ew. 57 zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod rzemioslo 
produkcyjne i uslugowe. 

b) powi'lzan z innymi przedsiewzis<ciami. w szczegolnosci kumulowania sis< oddzialywan 

przedsiewzit(c znajduj'lcych siS? na obszarze, na ktory bt(dzie oddzialywac przedsi~wziS?cie: 


Z karty informacyjnej przedsiywziycia nie wynika, czy istnieje mozliwosc kumulowania siy 

oddzialywaii przedmiotowej inwestycji z innymi zlokalizowanymi w s'1siedztwie. 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli na analizy oddzialywan 

skumulowanych. 


c) wykorzystania zasobow naturalnych, surowcow, paliw i energii: 

Na etapie eksploatacji przedsiywziycia wyst'lPi zaopatrzenie na energiy elektryczn'1, wody 

i paliwo. 


d) emisj i i wystt:;mowania innych uci'lzliwosci: 

W trakcie realizacji inwestycji w analizowanym rejonie wyst'lPi'1 uci'1zliwosci spowodowane 

pracami adaptacyjnymi oraz przejazdami pojazdow transportuj'1cych materialy. 

W trakcie eksploatacji przedsiywziycia wyst'lPi emisja substancji pylowych i gazowych do 

powietrza oraz emisja halasu pochodz'1ce z procesu technologicznego. Eksploatacja 

planowanego przedsiywziycia bydzie siy wi<lZala rowniez z powstaniem odpadow oraz 

sciek6w bytowych i deszczowych. 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko pozwoli 

okreslic wielkosc i zasiyg jego oddzialywania, uwzglydniaj'1c r6wniez kumulowanie siy 

oddzialywaii przedsiywziyc znajduj'1cych siy na obszarze, na kt6rych bydzie oddzialywac 

przedsiywziycie, a takze zaproponowac rodzaj zabezpieczen minimalizuj'1cych wplyw 

inwestycji na srodowisko. 


e) ryzyka wyst'lPienia powaZnej awarii, uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych 

techno logii: 

Planowane przedsiywziycie nie nalezy do inwestycji stwarzaj'1cych zagrozenie wyst'lPienia 

powamej awarii. 
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2) Usytuowanie przedsi~wzi~cia, z uwzgl~dnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w 
szczegolnosci przy istniejqcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia si~ 

srodowiska i odnawiania si~ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowall miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego 
uwzgl~dniajqce: 

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, czy inwestycja b~dzie realizowana na obszarach 

wodno-blotnych oraz innych obszarach 0 plytkim zaleganiu wod podziemnych. 


b) obszary wvbrzezy: 

Przedmiotowe przedsi~wzi~cie zlokalizowane b~dzie poza obszarami wybrzezy. 


c) obszary gorskie lub lesne: 

Przedmiotowe zlokalizowane b~dzie poza obszarami gorskimi i lesnymi. 


d) obszary objete ochrona, w tym strefie ochronne ujscie wod i obszary ochronne zbiomikow 

wod srodladowvch: 

Z przedlozonych materialow nie wynika, czy w rejonie realizacji inwestycji wyst~pujC\:. 


obszary obj~te ochronq, w tym strefy ochronne uj~c wod i obszary ochronne zbiomikow wod 

srodlC\:.dowych. 


e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystypowanie gatunkow roslin i 

zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objytych ochrona, w tym obszary Natura 

2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b~dzie poza formami ochrony przyrody 

podlegajC\:.cymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody ( Dz. 

U. z 2013 r. poz. 627 ze zm. ). Najblizszy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000 to obszar specjalnej ochrony ptakow Doliny Wkry i Mlawki PLB140008, oddalony 
o ok. 14,5 km od terenu inwestycyjnego. 

f)obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone: 

Z przedluzonej dokumentacji nie wynika, czy w bezposrednim rejonie inwestycji wyst~pujC\:. 


obszary, na ktorychjakosci srodowiska zostaly przekroczone. 


g) obszary 0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z zahtczonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na obszarach 0 


krajobrazie majC\:.cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 


h) gestosc zaludnienia: 

G~stosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 osoblkm2 (wg danych 

GUS z 2013 r.). 


i) obszary przylegajqce do jezior: 

W zasi~gu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst~pujC\:. jeziora i inne 

naturalne zbiomiki wod stojC\:.cych. 


j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji przedsi~wzi~cia brakjest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej 


3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowall 

Wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajC\:.ce z: 
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a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoscL na kt6nl 

przedsiewziecie moze oddzialywac: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsit(wzit(cia na srodowisko umozliwi okreslenie 

zasit(gu przestrzennego oddzialywania inwestycji. 


b) 	transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi~wzi~cia na poszczeg6lne elementy 

Ze wzglt(du na polozenie, skalt( i charakter przedsit(wzit(cia nie przewiduje sit( mozliwosci 
wystt(powania oddzialywan transgranicznych. 

i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednienicm obciaZenia istniejacej 

Przcprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko d1a planowancgo przcdsit(wzit(cia 

pozwolina okrcslenie wielkosci i zlozonosci oddzialywan. 


d) prawdopodobienstwa oddzialywan: 

Infonnacje zawarte w karcie infonnacyjncj przedsit(wzit(cia wskazuj'l na wystt(powanic 

oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacji przcdsit(wzit(cia. 


c) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsit(wzit(cia na srodowisko pozwoli okrcslic czas 

trwania, cZl(stotliwosci i odwracalnosc tych oddzialywait. 


Wobec powyzszego postanowiono jak w sentcncji. 


Pouczenie 
Na niniejsze postanowienic sluzy stronom zazalenie do Samorz'ldowego Kolcgium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrcdnictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
w tcnninie 7 dni od daty otrzymania postanowieni,~:, _ , 

\~ \( / ,1''' /': 

Otrzymu;q: 

1. 	Pan Eugeniusz Pasymowski 

zam. WieczJnia Ko,~cielna 100, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 


2. 	Strony PostfWowania wg wykazu 

Do wiadomo,~ci: 

1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych I 

ul.17 Stycznia 7, 06 400 Ciechanow 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. Pl. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 


3. 	 Pan Kazimierz Bergolc 
Soltys wsi Wieczfnia Koscielna 
zam. WieczJnia Ko,fcielna nr 10, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 
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4. 	 Tablica ogloszen w Urz~dzie Gminy WieczJnia Koscielna 

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

6. a/a 
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