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POST ANOWIENIE 

Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 Kodeks postypowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w zwi'lzku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 pa:Zdziernika 
2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w 
ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 
353) po przedlozeniu przez Inwestora - Pana Eugeniusza Pasymowskiego, zam. Wieczfnia 
Koscielna 100, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na 
srodowisko 

postanawiam 

podj'lC zawieszone postypowanie administracyjne w sprawle wniosku Pana Eugeniusza 
Pasymowskiego, zam. Wieczfnia Koscielna 100, 06 513 Wieczfnia Koscielna dotycz'lcego 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajt}.cego na: 
zmianie sposobu uzytkowania istniej~cego obiektu na budynek produkcyjno 
- magazynowy z pomieszczeniem lakierni, na dzialce nr ewidencyjny 57 i 59/1 
w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiatmlawski, 
woj. mazowieckie 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 27 listopada 2014 roku Pan Eugeniusz Pasymowski, zam. 
Wieczfnia Koscielna 100,06 - 513 Wieczfnia Koscielna wyst'lpil do W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia 
polegaj'lcego na: zmianie sposobu uzytkowania istniej~cego obiektu na budynek 
produkcyjno - magazynowy z pomieszczeniem lakierni, na dzialce nr ewiden.:yjny 57 
i 59/1 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie. 

Zawiadomieniem z dnia 02 grudnia 2014 roku, znak: GKiL6220.9.2014 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz'll postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporz'ldzenia Rady Mini str6w z dnia 9 listopada 2010 
roku w sprawie przedsiywziyc mog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 71) planowane przedsiywziycie nalezy do przedsiywziyc mog'lcych 
potencjalnie znacz'lco oddzialywac na srodowisko, a obowi'lzek przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko moze byc wymagany. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 353) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.9.2014 z dnia 
02 grudnia 2014 roku zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 
o wydanie opinii, co do obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
w/w przedsiywziycia i sporz'ldzenia rapOrtU 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko 
oraz jego 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'i\ ze dla 
w/w przedsiywziycia istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini'l Nr ZNS.471.58.2014 
z dnia 23 grudnia 2014 roku (data wplywu: 29.12.2014 r.) odst'lpit od obowi'lZku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

http:WOOS-II.4240.1493.2014.MK
http:GKiI.6220.9.20


W zwi,!zku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz bior,!c pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniaj,!c l'!czne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) 
wydal postanowienie GKiI.6220.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, w kt6rym nalozyl 
obowi,!zek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporz,!dzenia raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia. 

Wobec powyzszego zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) W6jt 
Gminy Wieczfnia Koscielna postanowieniem z dnia 21 stycznia 2015 roku, znak: 
GKiI. 6220.9.2014 zawiesil postypowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach do czasu przedlozenia przez Wnioskodawcy raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko. 

W dniu 30 maja 2016 roku Inwestor - Pan Eugeniusz Pasymowski, zam. Wieczfnia 
Koscielna 100, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna przedlozyl raport 0 oddzialywaniu 
planowanego przedsiywziycia na srodowisko. 

W zwi,!zku z powyzszym postanowiono jak w sentencji. 

Na niniejsze postanowienie nie sluzy zazalenie. 


" .. . ~I':' ",-. "~. 

" \~, \ \: :.. !/,// . ............~ .....-....... ~ 
 ~ 

,.t.... "" "", .,'. 

'~:'/" Kierc fera 
". / \~:~,.: liospodarkt KOlllunalnei I Inwp.siycli 

:V:"Ji 
i ''') 

"~'''' ~ 

\'".. . . ':"""'7! 
\ ,"",' . //~,.. " 

'<:1/'-,._-_./ .~...../ 
....,~, ,. ,....,/ 

."."rl'-.-..-....... ,,,..... ....... 


Otrzymu;q: 

1. 	 Pan Eugeniusz Pasymowski 
zam. Wieczjnia Koscielna 100, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

2. 	 Strony post?powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. H Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa 

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 

3. 	 Pani Eltbieta Szordykowska 
Soltys wsi Wieczfnia Koscielna 
zam. Wieczjnia Koscielna nr 63, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.ugwieczjnia.bipgminapl 

6. ala 

www.ugwieczjnia.bipgminapl

