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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 Kodeks postypowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w zwi~zku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) po 
przedlozeniu przez Inwestora - Pana Rafala Tanskiego, zam. W~sosze 16, 06 - 513 Wieczfnia 
Koscielna raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko 

postanawiam 
podj~c zawieszone postypowanie administracyjne w sprawie wniosku Pana Rafala Tailsk'iego, zam. 
W~sosze 16, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna dotycz~cego wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj~cego na budowie: Budynku inwentarskiego 
- chlewni 0 obsadzie 209 DJP tucznik6w wraz z obiektami towarzysz~cymi, na dzialce 0 numerze 
ew. 42/2, obr-rb W~sosze, gm. Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, 
woj. mazowieckie 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 25 stycznia 2017 roku Pan Rafal Tanski, zam. W~sosze 16, 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna wyst~pil do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj~cego na budowie: Budynku 
jnwentarskiego - chlewni 0 obsadzie 209 DJP tucznik6w wraz z obiektami towarzysz~cymj, oa 
dzialce 0 numerze ew. 4212, obr-rb 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 wszcz~l postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 02 Rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 010 roku 
w sprawie przedsiywziyc mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 71) planowane przedsiywziycie nalezy do przedsiywziyc mog~cych p,otencjalnie 
znacz~co oddzialywac na srodowisko, a obowi¥ek przeprowadzenia oceny oddzi warua na 
srodowisko moze byc wymagany. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 
o udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 roMu, poz. 353 
ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku 
wyst~pil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Pa' stwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowi~zku przeprpwadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini~ 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. 

http:KiI.6220.1.20


Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska opini~ z dnia 20 lutego 2017 roku (data wplywu: 
01.03.2017 r.), znak: WOOS-1.4240.146.2017.IA wyrazil opiniy, ze dla w/w przedsiywziycia istnieje 
koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

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 w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) wydal 
postanowienie GKiI.6220.1.2017 z dnia 03 marca 2017 roku, w kt6rym nalozyl obowi~ek 
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 (Oz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) W6jt 
Gminy Wieczfnia Koscielna postanowieniem z dnia 20 marca 2017 roku, znak: 
GKil. 6220.1.2017 zawiesil postypowanie w sprawie wydania decyzj i 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach do czasu przedlozenia przez Wnioskodawcy raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko. 

W dniu 31 maja 2017 roku Inwestor - Pan Rafal Tanski, zam. W~sosze 16,06 - 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. 
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1. 	 Pan Rajal Tanski '.~ . '- " - / 

zam. Wqsosze 16, 06 - 513 Wieczfoia Kosclelrrti 

2. 	 Strony post'lpowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie 
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie 
ul.I7 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 

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

3, 	 Pan lreneusz Podowski 
Soltys wsi Wqsosze 
zam. Wqsosze 15, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4, Tab/ica ogloszen w Urz'ldzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

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

6. 	 Ala 

ngr ml.. 
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