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Kierownik Refera URZ~'\t) (ilVtlNY Gospodarki Komu 
r 

Wieczfilia Koscielna, d,!iq 2 
Wieczfnia Kl)sclelna mgr lnZ. 

PROTOKOL 
Z ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ 

W dniu 20 sierpnia 2016 roku w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscieina 

przeprowadzono rozprawy administracyjn,) otwart') dia spoleczenstwa wyznaczon~ przez 

Pana .Tana Wareckiego W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna dotycz')c') wydania decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj~cego na: Budowie 

chlewni wraz z infrastruktur~ towarzysz~c~ na dzialce nr ewidencyjny 99/3, w obn;bie 

Grzybowo, gm. Wieczfnia Koscielna, gminu \Vieczfnia Koscielna. pow. mlawski, 

woj. mazowieckie. 

Kieruj')cy rozpraw'): Pan Mariusz Gybala - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

i Inwestycji w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna. 

Protokolant: rani Joanna M6rawska - lnspektor ds. rolnictwa ochrony srodowiska 

w L'rz~dzie Cimin) Wieczfnia Koscielna 

Strony i ich pelnomocnicy: 

1. Pani Grazyna Chylinska 

Obecni na rozprawie: 

I. Pani :vliroslawa Colol1- Sollys \\si Grzybo'v\o 


.2. Pani Marianna Pru::-.inowska- pracownik Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna 


Pozostali uczestnicy rozprawy wg listy obecnosci (zal')cznik nr 1). 

Rozprawy rozpoczyto 0 godzinie 14°°. 


Na wstl;'pie rozprawy Pan Mariusz (Jebala - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 


i Inwestycji w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna przywital wszystkich zebranych. 


Kieruj')cy rozpraw') przedstawil program rozprawy: 


- przedstawienie przebiegu postypowania, 


-zapoznanie z prowadzon,) inwestycj'). 


- dyskusja. 


-.odczytanie prolokolu i zak0l1l:/cnic rozprawy. 


Nastypnie Kieruj')cy rozprawq. poinformowal zebranych, kto jest stron') tocz,)cego Sly 


postypowania. 


Kieruj')cy rozpraw,) poinformowaL ze strony i inne osoby wezwane do udziafu w rozprawie 


zoslaly prawidlowo zawiadomione. Ponadto 0 terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy 


<ldministracyjnc,i ogloszono 'v\ SPOSl1b z'v\yczajowo przyjt;'ty - zawiadomienie z dnia 


05 maja 2016 roku. nr sprav,y: GKiI.6220.12.20 15 w sprawie przeprowadzenia rozprawy 


administrac)jnej otwartej dla spoleczenstwa: 


- zawiadomienie przekazano stronom postypowania, soltysowi wsi Grzybowo i Chmielewko. 


wywieszono na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna. 


http:GKiI.6220.12.20


w miejscowosci Grzybowo i Chmielewko oraz zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji 

Publieznej Urzydu Gminy Wieezfnia Koseielna. 

Kierujacy rozprawq przcc!stav, il jcj przedmiot ora? wyjasnienia, dokumenty i inne dowody 

zebrane przed rozpra\\~. Przedstawil dotychczasowy przebieg prowadzonego postypowania, 

jak r6wniez odezytal dotychezasowe wyniki postypowania dowodowego. Przedstawil opiniy 
PaIlstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie i uzgodnienie Regionalnego 

Dyrektora Oehrony Srodowiska w Warszawie. Kierujqey rozpraWq zapoznal zebranych 

z protestem mieszkanc6w wsi Grzybowo. kt6ry wplynql w dniu 01 lutego 2016 roku. 

Nast~pnie Kieruj,+cy rozprawq poinformowaL ze uczestnikom rozprawy przysluguje prawo 

zadawania pyta!l. wnoszenia uwag i Lastrzezen La posrednictwem kierujqcego rozprawq przy 

jednoczesnym podaniu imienia i nazwiska w celu zapisania pytan do protokolu. 

Przebieg rozprawy, uwagl i wnioski zostanq zawarte w uzasadnieniu deeyzji 

o srodowiskowyeh uwarunkowaniach. protok61 Las zostanie zamieszczony na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznt? llrz~du Gminy Wieczfnia Koscielna. 

Z wzgl~du na brak na rozprawie Inwestora Kierujqcy rozpraWq przedstawil pismo Pani 

Bozeny Bockowskiej, ktore wptynylo do Wojta w dniu 17.05.2016 L, zawierajqee 

oswiadezenie, iz wszelkie informaeje na temat przedsiywziycia zostaly zawarte w raporeie 

o oddzialywaniu na srodowisko. 

Strony i inne osaby \\t?z\\ane do lIdzialu \\ rozprawit? administracyjnej otwartej dla 

spofeczel1stwa zfoz.yly nastt;pujqce wyjasnienia. zglosily nastypujqce zqdania, propozycje 

i zarzuty oraz przedstawily na ic:h poparcie nastypujqce dowody: 

1. 	 Pani Grazyna Chylinska ezy warunki nalozone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Srodowiska w Warszawie Sq obi igatoryj ne i ezy Sq kontrolowane? 

Kierujqc) rozprawq Sq organ). ktlm: majq mozliwosc kontroli takich obiektow. jak 

Patlst\vow:- Powiatowy lnspektor Sanitarny. Powiatowy Lekarz weterynarii i Wojew6dzki 

Inspektor Ochrony Srodowiska. 

2. 	 Pani Anna Mergalska - ezy moze bye wywozona gnojowica z tego typu obiektu na pola? 

Kieruj~ey rozprawq nie znam opracowan. ktore by ograniczaly stosowanie na pola 

gnojowicy pochodzqcej l chlewni. Regionalny Dyreklor Oehrony Srodowiska uzgodnil 

taki sposob gospodarki nawoz<lmi nrganicznymi. 

3. 	 Pani Miroslawa Golon ~- ezy Inwestor rna podpisane umowy na odbi6r gnojowiey? 

Kierujqey rozprawq - zgodnie z raportern 0 oddzialywaniu na srodowisko gnojowiea 

b~dzie wywozona na wtasne pola Inwestora. ktory posiada 30 ha. L~cznie Inwestor musi 

dysponowac ok. 54 ha aby We wfasnym zakresie zastosowac nawoz organiczny. 

4. 	 Pani Grazyna Chylillska zwr6cila llwagy na obawy mieszkaneow. ezy zostanq zachowane 

wszelkie zasady bezpieczenstwa oraz zastosowane bydq pasy zieleni wokol planowanego 

obiektu. 
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Kieruj'lcy rozpraw'l poprosil 0 odczytanie protokolu. 


Zgromadzeni lIczestnicy rozprawy nie wniesli uwag do protokolu. 


Kieruj'lCY rozpraw'l podzi~kowal wszystkim uczestnikom za udzial w rozprawie. 


Na tym protok61 zakOl1czono. 

Podpisy os6b biol''lcych udzial w rozprawie stanowi zal'lcznik nr 1. 
Rozpraw~ zakot1czono 0 godz. 15\)(). 

.~A<<<... ~U ..r~~' 
(Podpls osoby sporz"dzaj,!cej protok61) (Podpis kieruj"cego rozprawq) 

Podpisy stron post~powania biorqcych udzial w rozprawie: 

I. Pani Grazyna Chylinska 

., 

.) 



.. 


Wieczfnia Koscielna, dnia 20 maja 2016 roku 

Zalqcznik Nr 1 
do protokolu rozprawy administracyjnej 
z dnia 20 maja 2016 roku 
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