
WOJ'rCMINY 
Wieczfnia Koscielna 

woj: mazowieckie 

GKiI.6220.6.2015 

Dccyzja 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 
administracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w zwi'lzku z art. 71 Ust. 2 pkt 2. 
art. 73 liSt. 1. art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczellstwa w ochronie srodowiska omz 
o ocenach oddzialywania na srodo\visko (tekstjednolity: Oz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), 
rozporz'ldzeniem Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wziyc 
mog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze 
zm.) po rozpatrzenill wnioskll Inwestora - NOVAGO Sp. z 0.0., ut. Grzebskiego 10, 06 - 500 
Mlawa reprezentowanego przez Pelnomocnika - Pana Sebastiana Slusarczyk, ul. Kopernika 
31 1,05 091 Z'lbki 

orzekam 

umorzyc jako bezprzedmiotowe postypowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
llwarllnkowaniach dla przedsiywzi~cia polegaj<lcego na: modernizacji instalacji do 
biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych, na dzialce nr cwo 2/t 
w miejscowosci Uniszki - Cegielnia, gm. Wieczfnia Koscielna 

Uzasadnienic 

W dniu 10 wrzeS111a 2015 roku do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wplYI1'!t 
wniosek Inwestora - NOVAGO Sp. z 0.0., ul. Grzebskiego 10, 06 - 500 Mlawa 
reprezentowanego przez Pelnomocnika - Pana Sebastiana Slusarczyk, ul. Kopernika 31121, 
05 - 091 Z<lbki 0 wydanie decyzji 0 srodowiskO\vych uwarunkowaniach dia przedsiywziycia 
polegaj'lcego na: modernizacji instalacji do biologicznego przetwarzania odpad6w 
komunalnych, na dzialcc nr ew. 2/1 w miejscowosci Uniszki Cegiclnia, gm. Wieczfnia 
Koscielna. 

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

informacj i 0 srodowiskll 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<lzku z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsi~wziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213. 
poz. 1397 ze. zm.) lIzyskanie decyzji 0 srodowiskowych Llwarunkowaniach jest \vymagane 
dla planowanych przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddzialywac na srodowisko 
i przedsi~wziyc mogqcych potencjalnie znacz:.~co oddzialywac na srodowisko. 
Pismem z dnia 24 wrzeSnia 2015 roku. znak: GKi1.6220.6.2015 W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna wezwal Pelnomocnika - Pana Sebastiana Slusarczyk do usulliycia braUm' we 
wnioskll wskazujqc 7 - dnimvy tennin. Odpowiedz 11a powyzsze wplyn~la do W6jta Gminy 
Wieczfnia Koscielna w dnill 30 wrzesnia 2015 roku. 
Zawiadomieniem z dnia 01 pazdziernika 2015 rokll, znak: GKiI.6220.6.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczq! post~powanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarllnkowaniach dla wlw przedsiywzh;cia. 

W dniu 01 pazdziernika 2015 rokll, znak: GKi1.6220.6.2015 W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego \v Mlawie 0 wyrazenie opinii co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego 
przedsi~wziycia oraz okreSlenie ewentllalnego zakresu raportll 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko. 



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq z dnia 14 pazdziernika 2015 

roku (data wplywu: 19.10.2015 r.), znak: ZNSA71.78.2015 odstqpil od przeprowadzenia 

oceny oddzialywania przedshtwziycia na srodowisko. 

Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 19 pazdzicrnika 

2015 roku (data wplywu: 22.10.2015 1'.), znak: WOOS-II.4240.1327.2015.NL po 

przeanalizowaniu materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie stwierdzil, ze 

przedstawione w dokumentach informacje nie dajq podstaw do zajycia stanowiska, gdyz nie 

rna podstaw do zakwalifikowania w/w przedsiywziycia do § 3 ust. 1 pkt 80. Tym samy 

wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do wyjasnienia podstawy wystqpienia z 

wnioskiem 0 opiniy co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 

w/w przedsiywziycia, biorqc pod uwagy, iz zakres przedsiywziycia polega na zmianie 

proces6w okreslonych w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu 0 wi"V 


instalacjy bez dokonywaniajej przebudowy czy rozbudowy. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 02 listopada 2015 roku wystqpil do 

Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska 0 przedluzenie terminu na wniesienie 

w)'jasnien do dnia 20 listopada 2015 roku. 

Biorqc powyzsze pod uwagy W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wezwal Pelnomocnika Pana 

Sebastiana Slusarczyk 0 przeanalizowanie ewentualnej kwalifikacji przedsiywziycia do § 3 

ust. 3 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przcdsi~\Vzi~c 


mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213. poz. 1397 ze 

zm.). 

Na powyzsze udzielono wyjasnienia przy pismie z dnia 20 listopada 2015 roku (data wpJywu: 

23.11.2015 r.). w wyjasnieniu przychylono siy do stanowiska organu opiniujqcego oraz 

wskazano, iz brak jest r6wniez podstaw do zakwalifikowania przedsiywziycia do § 3 ust. 3 

w/w rozporzqdzenia. 

Powyzsze wyjasnienie Inwestora zostalo przekazane do Regionalnej Oyrekcji Ochrony 

Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 24 listopada 2015 roku, znak: GKiI.6220.6.20 15. 

Ponadto Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie ponownie w)'st,!pil do 

W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wezwaniem z dnia 26 listopada 2015 roku, 

znak: WOOS-II.4240.1327.2015.NL.3, jednoczesnie wskazujqc termin zalatwienia sprawy do 

dnia 04 stycznia 2016 roku (pismo z dnia 26.11.2015 r., znak: 

WOOS-IIA240.1327.2015.NLA). 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem z dnia 15 grudnia 2015 roku, znak: 

GKiI.6220.6.2015 poinformowal strony postepowania, iz ze wzglydu na brak opinii 

Regionalnego dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie nie jest mozliwe zalatwienie 

sprawy w terminie ustawowym wskazujq nowy termin zafatwienia sprawy do dnia 01 lutego 

2016 roku. 

Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 21 grudnia 2015 

roku, znak: OOS-II.4240.1327.2015.NL.5 odm6wil zajycia stanowiska w sprawie wydania 

opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w/w 

inwestycji. 

Zgodnie z definicjq zawartq w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu 

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

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 

przez przedsiywziycie rozumie siy zamierzenie budowlane lub innq ingerencjy w srodowisko 

polegajqC<} na przeksztalceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, natomiast zgodnie z 

przedlozonq dokumentacjq w ramach przedmiotowej inwestycji me pIanuje si~ 


przeksztalcenia, ani zmiany sposobu wykorzystania terenu. 

Wobec powyzszego biorqc pod uwagy, iz zakres planowanego przedsiywziycia polega 

na zmianie proces6w okreslonych w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, bez 
dokonywania zadnej przebudowy, ezy rozbudowy oraz zmian mogqcych skutkowac 
zwiykszeniem siy oddzialywania istniejqcej inwestycji na srodowisko, nie podstaw, zeby 

http:GKiI.6220.6.20
http:WOOS-II.4240.1327.2015.NL


zakwalifikowac w/w przedsiywziycie do § 3 ust. 1 pkt 80 i § 3 ust. 3 rozporzqdzenia Rady 

Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mogqcych znacz'lco 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Dlatego tez brak 
jest podstaw prawnych do wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 
przedsiywziycia. 

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23), gdy post~powanie 

z jakiejkolwiek przyczyny stato siy bezprzedmiotowe. organ administracji publicznej wydaje 
decyzjy 0 umorzeniu postypowania. Bezprzedmiotowosc postypowania wystypuje zas, gdy 
w spos6b oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych faktycznych do 
merytorycznego rozpatrzenia sprawy. 
W zwiqzku z powyzszym postypowanie w w/w sprawie stalo Sly bezprzedmiotowe 
i orzeczono jak w sentencji. 

Pouczcnie 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od 
daty jej doryczenia. 

mgt lI1Z. 

Kier 
Sospodarkl 

Otrzymujq: 

1. 	 Pelnomoenik Pan Sebastian Slusarezyk 

ul. Kopernika 31/21, 05 091 Zqbki 


2. 	 Strony postrfPoH'ania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekeja Oehrony Srodowiska 

Wydzial Spraw Tereno'wyeh 1 

ui. 17 Styeznia 7, 06 ..f00 Cieehanow 


2. 	 Pm1stwowy Powiatowy Impektor Sanilarny w Mlall'ie 
ul. Pl. 1 lvlaja 6, 06 500 Mlcnva 

3. 	 Pan Pawel Baran 

Soltys wsi Uniszki Cegielnia 

zam. Uniszki Cegielnia 9, 06 -- 500 l\tflawa 


4. 	 Tabltea ogloszen }V Urz~dzie Gminy WieezJnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wiec~fnia Koscielna 

www.ugwiec4nia.bipgmina.pl 


6. 	 a/a 

http:www.ugwiec4nia.bipgmina.pl

