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Decyzja 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w zwi'lzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, 
art. 73 ust. 1, art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1 5 ze zm.). 
rozporz'ldzeniem Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 20 10 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogqcych znacz'lco oddzialymtc na srodo\visko (Dz. U. z 2016 roku. poz. 71) po 
rozpatrzeniu wniosku Inwestora _. Pana Krzysztofa TaIlskiego. zam. W'!sosze 16. 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna 

orzekam 

umorzyc jako bezprzedmiotowe postypowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskovv)'ch 
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj'lcego na: zmianie sposobu uzytkowania 
budynku skladowego na obor~ oraz modernizacji istniej~cego budynku obory 0 111cznej 
obsadzie 100 DJP, na dzialce nr ewidencyjny 42/1 w miejscowosci W~sosze, gm. 
Wieczfnia Koscielna 

Uzasadnienie 

W dniu 22 grudnia 2015 roku do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wplyn,!l wniosek 
Inwestora - Pana Krzysztofa Tanskiego, zam. W'lsosze 16, 06 513 Wieczfnia Koscielna 
o w)'danie decyzji 0 srodowiskow),ch uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: 
zmianie sposobu uzytkowania budynlm skladowego na oborft oraz modernizacji 
istniej~lcego budynku obory 0 111cznej obsadzie 100 DJP, na dzialce nr ewidencyjny 42/1 
w miejscowosci W~soszc, gm. Wicczfnia Koscielna. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeJ1stwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze 
zm.), w zwiqzku z rozporz'!dzeniem Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsiywziyc mog'lcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, pOZ. 71) 
uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planov.;anych 
przedsiywziyc mogqcych ZCl\vsze znaczqco oddzialywac na srodowisko i przedsiywziyc 
mog'lcych potencjalnie znaczqco oddzialywac na srodowisko. 
Zawiadomieniem z dnia 30 grudnia 2015 roku, znak: GKiI.6220.11.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz'll postypowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla w/w przedsiywziycia. 

W dniu 30 grudnia 2015 roku. znak: GKiI.6220.11.2015 W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz 
Pal1stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 0 wyrazenie opinii co do 
potrzeby przeprowadzenia ocen) oddzialywania na srodowisko dla planowanego 
przedsi~wziycia oraz okrdlenie ewentualnego zakresu raportu 0 oddziatywaniu 
przedsiy\Vzi~cia na srodowisko. 
Pal'lstwO\vy Powiatowy rnspektor Sanitarny w Mlawie opiniq z dnia 22 stycznia 2016 roku 
(data wplyv,'U: 27.01.2016 1'.), znak: ZNS.471.01.2016 odstqpil od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 25 stycznia 
2016 roku wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia przedlozonej 
dokumentacji. Nastypnie tutejszy organ zawiadomil strony postypowania 0 niezalatwieniu 
sprawy w terminie (zawiadomienie GKiI.6220.11.2015 z dnia 02.02.2016 r.). W6jt Gmin)' 
Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.11.20 15 z dnia 03 lutego 2016 roku wezwal 
Inwestora - Pana Krz)'sztofa TaJ1skiego do uzupelnienia przedlozonej dokumentacji. Na 
pow)'zsze lnwestor przeslat odpowiedz w dniu 17 Iutego 2016 roku. Nastypnie organ 

http:GKiI.6220.11.20


prowadz~cy postypowanie przeslal odpowiedz Inwestora pismem z dnia 19 lutego 2016 roku 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 02 marca 2016 roku 
(data wplywu: 04.03.2016 r.), znak: WOOS-IL4240.17.2016.MS.3 po przeanalizowaniu 
materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie odm6wil wydania opinii, co do 
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w/w inwestycji. Zdaniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie nie ma podstaw do kwalifikacji 
przedmiotowej inwestycji do § 3 ust. 2 pkt 2 w/w rozporz~dzenia, tj.: inwestycji poleg~i~cych 
na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiywziycia 
wymienionego w ust. 1, z wyl~czeniem przypadk6w, w kt6rych ulegaj~ca zmianie lub 
powstaj~ca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu CzySC realizowanego lub 
zrealizowanego przedsiywziycia nie osi~ga prog6w okreslonych w ust. 1, 0 ile progi te zostaly 
okreslone. 
Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze obsada bydla w ramach 
przedmiotowej inwestycji zwiykszy siy 0 25 DJP na terenie gospodarstwa, w kt6rym 
istniej~ca obsada wynosi 75 DJP. 

W zwi~zku z PO\vyzszym przedmiotowe przedsiywziycie, ze wzglydu na wielkosc 
planowanej rozbudowy (25 DJP), mniejsz~ niz ta wskazana w § 3 ust. 1 pkt 102 i pkt 103 
rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mog~cych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71), nie nalezy do 
przedsiywziyc mog~cych znaczqco oddzialywac na srodowisko, 0 kt6rym mowa wart. 59 ust 
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 0 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 
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 postypowanie 
z jakiejkolwiek przyczyny stalo siy bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje 
decyzjy 0 umorzeniu postypowania. Bezprzedrniotowosc postypowania \vystypuje zas, gdy 
w spos6b oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do 
merytorycznego rozpatrzenia sprawy. 
W zwi~zku z pow)'zszym postypowanie w w/w sprawie stalo siy bezprzedmiotowe 
i orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz~dowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od 
daty jej doryczenia. 
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1. Pan KrzysztojTanski '\~"~----<i<:/ 

zarn. W qsosze 16, 06 -- 513 Wieczjnia K-okfljng,,,> 


2. Strony post~powania wg wykazu 

Do wiadornm§Ci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

Wydzial Sprow Terenowych I 

ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 




2. 	 Panstwowy Powiaro-wy Inspektor Sanitarny w A11a}l'ie 
111. 	 Pl. 1 Maja 6, 06 500 Ml({}va 

3. 	 Pan Ireneusz Podowski 
Sollys wsi Wqsosze 
zam. Wqsosze 15, 06 - 513 Wieczlnia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urz(jdzie Gminy Wiecz./nia Koscielna 

5. 	 Strona internelowa gminy Wieczfnia Ko.s-cielna 
Wwvv. ugwieczlnia. bipgminCl.pl 

6. 	 a/a 
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