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POSTANOWIENIE 

Na podstawie 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 usta\}'y z dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochro 'e, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tek jednolity: 
Oz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) w zwiC}zku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postypowania administracyjnego (tekstjednolity: Oz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm.), a tal(ze § 3 ust. 
1 pkt 102 rozporzC}dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogC}cych znaczC}co oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 2016 L, poz. 71), po rozpatrzen·u wniosku 
zlozonego przez Pana Rafala Tailskiego, zam. W C}sosze 16, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna d tyczC}cego 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajC}cego na budowie: 
Budynku inwentarskiego - chlewni 0 obsadzie 209 DJP tucznikow wraz z obiektami 
towarzysz~cymi, na dzialce 0 numerze ew. 42/2, obr~b W~sosze, gm. Wieczfnia Koscie na, gmina 
Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

Postanawiam 

I. 	 Nalozyc obowiC}zek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego 
przedsiywziycia polegajC}cego na budowie: Budynku inwentarskiego - chlewni 0 ob adzie 209 
DJP tucznikow wraz z obiektami towarzysz~cymi, na dzialce 0 numerze ew. 4~/2, obr~b 

W~sosze, gm. Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mla- ski, woj. 
mazowieckie. 

II. 	 Ustalic zakres raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko, ktory powinien oapowiadac 
wymogom okreslonym wart. 66 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Oz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) ze szezegolnym 
uwzglydnieniem nastypujC}cych elementow: 
1) oddzialywanie planowanego przedsiywziycia na powietrze atmosferyczne: nalezy, wykonac 

obliczenia rozprzestrzeniania siy substancji w powietrzu, zgodnie z metodyk Ministra 
Srodowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym, przedstawi~ czytelnC} 
interpretacjy graficznC} wynikow tych obliczen, pozwalajC}cC} na jednoznaczne okreslenie 
poziomow zanieczyszczen w powietrzu oraz dolC}czyc wykaz aktualnego stanu jakoscl powietrza 
atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejsciowe przyjyte do obliczen (tj. tok obliczen, 
przyjyte zalozenia i wskazniki) oraz wydruki obliczen; 

2) oddzialywanie akustyczne planowanego przedsiywziycia: nalezy wykonac analizy e isji halasu 
do srodowiska zgodnie z metodykC} zalecanC} przez Ministra Srodowiska, a zatem z 
wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich rogramem 
obliczeniowym, przedstawic zagadnienia w formie graficznej, prezentujC}cej zasiygi 
poszczegolnych izolinii poziomow halasu w porze dnia i nocy, wskazujC}cej tereny chronione 
akustycznie oraz dolC}czyc wydruki danych wejsciowych i arkusze obliczeniowe z programu 
modelujC}cego rozprzestrzenianie siy halasu; 

3) gospodarky wodno-sciekowC}: raport 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko powinien 
zawierac informacje dotyczC}ce przewidywanych ilosci oraz sposobow postypowania ze sciekami 



bytowymi, technologicznymi oraz wodami opadowymi pochodzqcymi z dach6w oraz powierzchni 
utwardzonych, jak r6wniez wplywu przedmiotowej inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne; 

4) gospodarky odpadami: raport 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko powinien zawierac 
informacje dotyczqce rodzaj6w, kod6w i przewidywanych ilosci powstajqcych na poszczeg6lnych 
etapach (realizacja, eksploatacja, likwidacja) przedsiywziycia oraz miejsc powstawania odpad6w, 
sposobu ich magazynowania oraz dalszego gospodarowania tymi odpadami; 

5) gospodarky nawozem: raport 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko powinien zawierac 
informacje 0 ilosci wyprodukowanego nawozu w planowanym gospodarstwie, ilosci azotu 
zawartego w nawozie, ilosci posiadanego i niezbydnego arealu do nawozenia p61 wytworzonym 
nawozem, a takZe pojemnosci urzqdzen magazynujqcych naw6z; nalezy podac tok obliczen oraz 
zr6dlo literaturowe, na podstawie kt6rego zostaly one wyliczone; 

6) mozliwe konflikty spoleczne zwiqzane z planowanym przedsiywziyciem wraz z propozycjami ich 
lagodzenia. 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 25 stycznia 2017 roku Pan Rafal Tanski, zam. Wqsosze 16, 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna wystqpil do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na budowie: Budynku 
inwentarskiego - chlewni 0 obsadzie 209 DJP tucznik6w wraz z obiektami towarzysz~cymi, na 
dzialce 0 numerze ew. 42/2, obrcrb W~sosze, gm. Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, 
powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Zawiadomieniem z dnia 30 stycznia 2017 roku, znak: GKiI.6220.1.2017 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczql postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddziaiywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 
ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku 
wystqpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq z dnia 09 lutego 2017 roku (data 
wplywu: 13.02.2017 r.), znak: ZNS.471.08.2017 stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony postypowania (zawiadomienie 
z dnia 28.02.2017 r., znak: GKiI.6220.1.2017), iz wydanie postanowienia w sprawie obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko nie moze byc zalatwione w ustawowym terminie 
ze wzglydu na brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, wskazujqc 
nowy termin zalatwienia sprawy w ciqgu 5 dni od dnia otrzymania w/w opinii 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska opiniq z dnia 20 lutego 2017 roku (data wplywu: 
01.03.2017 r.), znak: WOOS-I.4240.146.2017.1A wyrazil opiniy, ze dla w/w przedsiywziycia istnieje 
koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 102 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogqcych 
znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. "ch6w lub hodowla zwierzqt, inne 
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niz 60 duZych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza (DJP)". 

http:WOOS-I.4240.146.2017.1A


W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokona fiu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz biorqc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydni2\iqc lqczne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 ud stypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska or oocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Oz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) postan il naloZyc 
obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporzqdze ia raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia, argumentujqc to w odni sieniu do 
poszczeg6lnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej spos6b: 
1. 	 Rodzaj i charakterystyka przedsi~wzi~cia, z uwzgl~dnieniem: 
a) skali przedsiewzit(cia i wielkosci zajmowanego terenu 	oraz ich wzajemnych proporoji, a takze 

istotnych rozwigan charakteryzujqcych przedsiewzit(cie: 
Planowane przedsiywziycie polega na budowie budynku chlewni w systemie chowu liusztowego 
(bezsci6lkowego) dla obsady 1491 sztuk tucznik6w (209 OJP), na terenie dzialki 0 nr ew. 42/2, 
obryb 19 Wqsosze, gmina Wieczfnia Koscielna, 0 powierzchni 15,68 ha. W ramacl inwestycji 
planowana jest budowa nastypujqcych obiekt6w: 

- budynku inwentarskiego - chlewni na 209 OJP tucznik6w, w sklad kt6rego bydq wch 

produkcyjna z kojcami, pomieszczenie techniczne plus komunikacja, po ieszczenie 
biurowo-socjalne, pomieszczenie socjalne (szatnia), pomieszczenie gospodarcze; 

- zbiomik6w (silos6w) na paszy - 4 szt. 0 pojemnosci 25 Mg kazdy; 

- zbiomika na gnojowicy; 

- zbiomika na scieki socjalno-bytowe; 

- szczelnego kontenera na sztuki padle; 

- smietnika na odpady. 

W projektowanej chlewni bydzie prowadzony tucz warchlak6w w wieku od okolo 12 tyg )dni (waga 

ok. 30 kg) do tucznika w wieku ok. 6 miesiycy 0 wadze maksymalnej okolo 110-120 kg. rzewiduje 

siy wykonywanie w ciqgu roku 2 cykli produkcyjnych (z przerwami na zabiegi 

czyszczqco-dezynfekujqce). Dzialka 0 nr ew. 42/2 jest niezabudowana. Miejsce realizacji 

przedsiywziycia stanowi: 

- od strony p6lnocnej i wschodniej - zabudowa gospodarcza i droga gminna: 

- od strony poludniowej - grunty rolne i rzeka; 

- od strony zachodniej - dzialka zabudowana budynkiem gospodarczym (oborq); 

Najblizsze budynki mieszkalne znajdujq siy w odleglosci od 90 do 100 m od terenu przeamiotowej 

inwestycji . 

Teren inwestycji nie jest objyty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 


b) 	powigan z innymi przedsit(wzit(ciami, w szczeg6lnosci kumulowania sit( oddzialywafl 
przedsit(wzkc realizowanych i zrealizowanych, dla kt6rych zostala wydan decyzja 
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych sit( na terenie, na kt6rym planuje s i~ realizacjt( 
przedsit(wzit(cia, oraz w obszarze oddzialywania przedsit(wzit(cia lub kt61ych oddZialywania 
mieszcz si w obszarze oddzial wania lanowane 0 rzedsi wzi cia w zakresie w' akim ich 
oddzialywania mogq prowadzic do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsie zit(ciem: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli na analizy C;' dzialywafl 
skumulowanych. 

c) r6znorodnosci biola iczne' 
i powierzchni ziemi: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania pozwoli na analizy r6Znorodnosci biologicznej . 
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsiywziycia wykorzystywana bydzie woda, p liwo oraz 
typowe dla tego rodzaju inwestycji materialy i surowce. Na etapie eksploatacji wykorlZystywana 
bydzie m.in. woda oraz energia elektryczna. 

d) emisji i wystt(powania innych uciqzliwosci: 



i eksploatacji planowanej inwestycji wiltzac 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego 

bydzie z powstawaniem odpad6w. 
na srodowisko 

Na realizacji 
spowodowane realizacyjnymi i eksploatacjlt srodk6w 

przedsiywziycia bydzie 
bytowych. eksploatacji 

wystltPi substancji do powietrza oraz halasu, 
dowozltcych materiaiy. 

wi¥ai z wytwarzaniem odpad6w i sciek6w 
zwiltzany z emisjlt substancji do powietrza oraz 

halasu, pochodzltclt z budynk6w inwentarskich chowu) i pojazdu terenie 
inwestycji. Ponadto w trakcie funkcjonowania planowanego przedsiywziycia powstawac byd(j. 
odpady, scieki oraz wody opadowe i a takze wytwarzana gnojowica. 
Z uwagi na docelow(j. obsady przedmiotowego (209 DJP) oraz bliska 

okresli6 

przedmiotowej i inwestycji od zabudowy mieszkalnej, siy koniecznosc 
oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko, kt6ra to 

wielkosc i zasiyg oddzialywania, a takze okreslenie rodzaju 
zabezpieczen minimalizujltcych wplyw inwestycji na srodowisko. 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania n,,','\Al{l ryzyka wyst:.}pienia powaznej awarii, 
katastrof i budowlanych. 

okresli6 wplyw wytwarzanych odpad6w na srodowisko. 

na srodowisko pozwoli 

2. Usytuowanie przedsiywziycia, z uwzglydnieniem zagrozenia srodowiska, 

g)~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oddzialywania 

jego wplyw na zdrowie 

w przy i planowanym uzytkowaniu terenu, 

siy srodowiska i odnawiania siy zasob6w naturalnych, przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz uwarunkowan miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego - uwzglydniaj(j.ce: 


a)~~~illlli~~~~~~~~~illL~~~~~~TIill~~~Uill~~ 
lygowe oraz ujscia rzek: 

Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko pozwoli okreslic jego 

oddzialywania na obszary wodno - blotne oraz inne 0 plytkim w6d podziemnych, 


wybrzezy srodowiskiem 

siedliska 

morskim. 

Z karty informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze planowana inwestycja realizowana bydzie 
obszarami objytymi ocmon:.}, w tym poza ocmonnymi ujyc w6d i ocmonnymi 

w6d 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana poza granicami obszar6w podlegajltcych ocmonie 
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. oocmonie (tekst jednolity: Dz. U. z 16 r. 

1 ze zm.). Najblizej polozony Natura 2000, specjaInej ocmony ptak6w Doliny 

http:uwzglydniaj(j.ce


Wkry i Mlawki PLB 140008 znajduje siy w odleglosci ok. 13 ,2 km w kierunku p udniowo 
- zachodnim od dzialki przewidzianej pod inwestycje. 

f) obsza na ktor ch standard . akosci srodowiska zostal rzekroczone lub istnie· e 
prawdopodobienstwo ich przekroczenia: 
Z przedlozonych materialow wynika, ze w miejscu realizacji planowanej inwestycji 0 az w JeJ 
poblizu nie wystosowujq obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly prze 
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. 

g) obszary 0 krajobrazie maj'lcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
Z karty informacyjnej przedsiywziycia 'Arynika, ze planowane przedsiywziycie realizow 
poza obszarami majqcymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) gystosc zaludnienia: 
Gystosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi okolo 350sob/km 2 ( 

oczone 

GUS z 2006). 
i) obszary przylegaj'lce do jezior: 

Planowana inwestycja polozona bydzie poza obszarami przylegajqcymi do jezior. 
j) uzdrowiska i obszaryochrony uzdrowiskowej: . 

W rejonie realizacji planowanego przedsiywziycia brak jest uzdrowisk i obszaro 

uzdrowiskowej. 


k) wody i obowi<guj<}ce dla nich cele srodowiskowe: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko 
okreslic jego wplyw na stan wod i obowiqzujqce dla nich cele srodowiskowe. 

3. Rodzaj, 	 cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu yteriow 
wymienionych w punkcie 1 i 2 oraz wart. 62 ust 1. pkt 1, wynikajqce z: 

a) zasi u oddzia ania - obszaru e02Taficzne 0 i liczb ludnosci na ktor ie moze 
oddzialywac: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli okreslic zaslyg lywania 
przedsiywziycia. 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiywziycia na poszczegolne lementy 
przyrodnicze: 
Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycj i oraz jej lokalizacja nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglydnieniem 0fci<!Zenia 
istnie· ceo infrastruktur techniczne· oraz rzewid ane 0 momentu roz ocz cia oddzia. rwania: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na pozwoli 
okreslic charakter, wielkosc, intensywnosc i zlozonosc jego oddzialywania. 

d) 	prawdopodobienstwa oddzialywania: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko pozwoli 
okreslic zasiyg oddzialywania planowanej inwestycji oraz ewentualne srodki minimalizujqce to 
oddzialywanie. 

e) czasu trwania, cZystotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko pozwoli okreslic czas trwania, cZy 
i odwracalnosc oddzialywania zwi<JZanego z przedmiotowym przedsiywziyciem. 

f) 	 powiqzan z innymi przedsiywziyciami, w szczegolnosci kumulowania siy od ialywan 
przedsiywziyc realizowanych i zrealizowanych dla ktorych zostala wydana decyzja 
o srodowisko ch uwarunkowaniach zna·du· c ch na terenie na ktor m lanu·e si ~ ealizac· 

rzedsi wzi cia lub kto ch oddz al 



g) mozliwosc ograniczenia oddzialywania: 
Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiywziycia na srodowisko pozwoli 
okreSlic mozliwosci ograniczenia jego oddzialywania. 

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 
Na mmeJsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Samorzqdowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. 
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Otrzymuzq: 	 ' / ,.,..... ; Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
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1. 	 Pan Rajal Tanski ~' 
zam. Wqsosze 16, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

2. 	 Strony post?powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie 
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 

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

3. 	 Pan Ireneusz Podowski 
Soltys wsi W qsosze 
zam. W qsosze 15, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urz?dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.ugwieczjnia.bipgmina.pl 

6. Ala 

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pl

