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woj: mazowieckie Wieczfnia Koscielna, dnia 03 kwietnia 2017 roku 
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DECYZJA 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks pbstypowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm.) w zwiqzku z art. 80 ust. 2 
ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) 

orzekam 

odm6wi6 wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj~cego na: 
wydobyciu kopaliny ze zloza piask6w skaleniowo kwarcowych " Windyki", 
udokumentowanego na dzialkach nr 1111 i 11/2, obr~b Windyki gm. Wieczfnia Koscielna 
(powierzchnia inwestycji wynosi 3,43 ha, w tym obszar zloza 3,42 ha), powiat mlawski, 
woj. mazowieckie. 

UZASADNIENIE 

W dniu 03 lutego 2017 roku wplyn~l do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wniosek 
(uzupelniony w dniu 24.02.2017 r. oraz w dniu 09.03.2017 r.) Pelnomocnika Pana Michala G6mego, 
Osiedle Raczynskiego 20/16, 62 - 020 Swarzydz reprezentuj~cego Inwestora - Alwikor Sp. z 0.0., ul. 
Zlota 7 10k. 18, 00 - 019 Warszawa 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsiywziycia polegaj~cego na: wydobyciu kopaliny ze zloza piask6w skaleniowo - kwarcowych 
"Windyki", udokumentowanego na dzialkach nr 1111 i 1112, obr~b Windyki gm. Wieczfnia 
Koscielna (powierzchnia inwestycji wynosi 3,43 ha, w tym obszar zloza 3,42 ha). 

Zawiadomieniem z dnia 13 marca 2017 roku W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wszcz~l 
postypowanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji. Stosownie do art. 64 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem 
GKiI.6220.2.2017 z dnia 13 marca 2017 roku zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Warszawie 0 wydanie opinii, co do obowi~zku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na 
srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwal W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna (wezwanie z dnia 27 marca 2017 roku) do ustalenia czy lokalizacja przedmiotowego 
przedsiywziycia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wieczfnia Koscielna. 

Dla terenu, na kt6rym planowane jest w/w przedsiywziycie obowi~zuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego d1a obszar6w lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy 
Wieczfnia Koscielna uchwalony Uchwal~ Nr XIx/150/2013 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna 
z dnia 26.02.2013 r. zgodnie, z kt6rym teren dzialki nr ew. 1111, obryb Windyki polozony jest na 
terenie oznaczonym 29R - tereny rolne i 27 RM - teren zabudowy zagrodowej, natomiast teren dzialki 
nr 1112, obryb Windyki polozony jest na terenie oznaczonym 29R - tereny rolne. Zgodnie z § 9 ust. 3 



w/w uchwaly w calym obszarze objytym planem na terenach oznaczonych symbolem R dopuszcza siy 
prowadzenia prac geologicznych, w tym poszukiwanie i rozpoznawanie z16z kopalin oraz wydobycie 
kopalin na warunkach okreslonych w przepisach odrybnych. W obszarze oznaczonym symbolem RM 
obowi'lzuj'lcy plan nie zawiera zapis6w okreslaj'lcych tereny, na kt6rych dopuszczalna jest realizacja 
w/w przedsiywziycia. 

W zwi'lzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy planowanego 
przedsiywziycia oraz bior'lc pod uwagy ustalenia zawarte w w/w planie zagospodarowania 
przestrzennego stwierdza, iz planowane przedsiywziycie nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 
obowi'lzuj'lcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) wlasciwy organ 
wydaje decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji 
przedsiywziycia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten 
zostal uchwalony. Stwierdzenie sprzecznosci planowanego przedsiywziycia z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego czyni zbydnym przeprowadzenie dalszego postypowania w sprawie 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz'ldowego Kolegium Odwolawczego 

w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 dni od daty jej 
doryczenia. 

Otrzymu;q: 

1. 	 Pelnomocnik Pan Michal Gorny 
Osiedle Raczynskiego 20116, 62 - 020 Swarzr;dz 

2. 	Strony postr;powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

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

2. 	 Pan Andrzej Gr;bala 
Soltys wsi Windyki 
zam. Windyki 57, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

3. 	 Tablica ogloszen w Urzr;dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

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

5. 	 Ala 

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pl

