
W'OJ1'GlVIINY 
Wieczfnia Koscielna WieczJnia Koscielna, dnia 22 liJ)c(12015 r u 

Klerowntk Refer /\'t5Ibf~18,'r~~ie 

POST ANOWIENIE mgr ini, 

Na podstawie art. 97 § 2 i art, 101 § 1 Kodeks postttpowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm,) w zwiqzku z art. 63 ust. 5 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostttpnianiu 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.) po przedlozeniu raportu 
o oddzialywaniu przedsittwzittcia na srodowisko przez Inwestora Pana Daniela 
Bo6kowskiego, zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna, reprezentowanego przez 
Pelnomocnika Pani't Adrianntt Kochanowskq, ul. Przemyslowa 8, 85 - 758 Bydgoszcz 

postanawiam 

podj'tc zawieszone postttpowanie administracyjne w sprawie wniosku Pana Daniela 
Bockowskiego, zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna, reprezentowanego przez 
Pelnomocnika Pani't Adrianntt Kochanowskq, ul. Przemyslowa 8, 85 - 758 Bydgoszcz 
dotycz'tcego wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla zmienionego 
przedsittwzi~cia, kt6re przyjmuje nastttPuj'tce brzmienie: Rozbudowa istniej~cego budynku 
inwentarskiego - chlewni 0 obsadzie istniej~cej 100,88 DJP 0 projektowan~ obsad~ do 
105 DJP, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 69 w miejscowosci Chmielewko, gmina 
Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 09 kwietnia 2015 roku (data wplywu: 10.04.2015 r.) Inwestor - Pan 
Daniel Bockowski, zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna wystqpil do W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskov.'Ych uwarunkowaniach dla 
przedsittwzittcia polegaj'tcego na: Rozbudowa istniej'tcego budynku inwentarskiego 
- chlewni 0 obsadzie istniej'tcej 100,88 DJP 0 projektowan't obsadtt do 55 DJP, na dzialce 
o numerze ewidencyjnym 69 w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia Koscielna, 
powiat mlawski, woj. mazowieckie. Wnioskiem z dnia 17 lipca 2015 roku Inwestor - Pan 
Daniel Bockowski, zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna wystqpil do W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna 0 zmiantt nazwy przedsittwzittcia w nowym brzmieniu: 
Rozbudowa istniej'tcego budynku inwentarskiego chlewni 0 obsadzie istniej'tcej 100,88 
DJP 0 projektowan't obsadtt do 105 DJP, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 69 
w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia Koscielna. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwi'tzku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a tiret 1 Rozporz'tdzenia 
Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsif;;wzif;;C mogqcych znaczqco 
oddzialywac na srodoHlisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) planowane 
przedsittwzittcie nalezy do przedsittwzittc mog'tcych potencjalnie znacz'tco oddzialywac na 
srodowisko, a obowi'tzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze bye 
wymagany. 

Zawiadomieniem z dnia 14 kwietnia 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczql postttpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsittwzittcia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostttpnianiu 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 Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.2.2015 z dnia 
14 kwietnia 2015 roku zwr6cil sitt 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 sporz'tdzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsittwzittcia na srodowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2015 
roku (data wplywu: 27.04.2015 r.) Nr WOOS-II.4240.490.2015.IA wyrazil opinii(, ze dla w/w 
przedsii(wzii(cia istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2015 
roku, znak: ZNS.471.26.2015 wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 uzupelnienie 
karty informacyjnej przedsii(wzii(cia. Nasti(pnie tutejszy organ pismem z dnia 04 maja 2015 
roku wezwal Inwestora ~ Pana Daniela Bockowskiego 0 uzupelnienie w/w karty 
informacyjnej. W odpowiedzi na powyzsze Inwestor w dniu 08 maja 2015 roku zlozyl do 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w/w uzupelnienie. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
przeslal w/w uzupelnienie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
pismem z dnia 11 maja 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.2015. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini'l Nr ZNS.471.26.2015 
z dnia 21 maja 2015 roku (data wplywu: 27.05.2015 r.) odst'lPil od obowi'lzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla plano wane go przedsii(wzii(cia. 

W zwi'lzku z PO\vyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsi~wzi~cia oraz bior'lc pod uwagi( powyzsze opinie, uwzgl~dniaj'lc l'lczne 
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 (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) wydal postanowienie GKiI.6220.2.2015 z dnia 29 maja 2015 roku, 
w kt6rym nalozyl obowi'lzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz 
sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsii(wzii(cia. 

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 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 
zm.)W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 18 czerwca 2015 roku, znak: GKiI.6220.5.2015 
zawiesil post~powanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacji( przedsii(wzii(cia do czasu przedlozenia przez Wnioskodawc~ raportu 
o oddzialywaniu przedsii(wzii(cia na srodowisko. 

W dniu 17 lipca 2015 roku Inwestor ~ Pan Daniel Bo6kowski przedlozyl raport 
o oddzialywaniu na srodowisko planowanego przedsii(wzi~cia oraz dol'lczyl Pelnomocnictwo 
dla Pani Adrianny Kochanowskiej, ul. Przemyslowa 8,85 758 Bydgoszcz. 

W zwi'lzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji. 

Na niniejsze postanowienie nie sluzy zazalenie. 
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Otrzymu;q: 
1. 	Pani Adrianna Kochanowska 1 


ul. Przemyslowa 8, 85 758 Bydg()~tc~, 
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2. 	Strony postwowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 
1. 	Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Terenowych 1 

ul.17 Stycznia 7, 06 400 Ciechan6w 


2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 

ul. PI. 1 Maja 6, 06 500 Mlawa 


3. 	Pan Henryk Bockowski 

Soltys wsi Chmielewko 

zam. Chmielewko nr 2, 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. 	ala 

http:WOOS-II.4240.490.2015.IA

