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Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypniani inforrnacji 

o srodowisku j Jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodo iska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2017 roku, oz. 1405) 

w zwiC)zku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania admini tracyjnego 

(tekst jednolity: Oz. U. z 2017 roku, poz. 1257), a takze § 3 ust. 1 pkt 102 rozporzC)d enia Rady 

Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogC)cych znaczC)co odd ialywac na 

srodowisko (Oz. U. z 2016 roku, poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez paJ a Oariusza 

Prejs, zam. Windyki 125, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna, dotycz<tcego wyd 'a decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajC)cego na: budOwij budynku 

inwentarskiego - obory 0 obsadzie okolo 140 DJP wraz ze zbiornikiem na gnOjOWiC~'tna dzialce 
nr ew. 288, obr~b Windyki, gm. Wieczfnia Koscielna. Planowane przedsiywziycie r alizowane 

bydzie na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowiecki . 

postanawiam 

odsU!pic od obowiC)zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla prze SiyWZlyCla 
polegajC)cego na: budowie budynku inwentarskiego - obory 0 obsadzie okolo 140 D P wraz ze 
zbiornikiem na gnojowic~, na dzialce nr ew. 288, obr~b Windyki, gm. Wieczfnia Kos 'elna 

Uzasadnienie 

W dniu 01 sierpnia 2017 roku do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wplynl wniosek 
(uzupelniony w dniu 10 sierpnia 2017 roku) Pana Oariusza Prejs, zam. Windyki 125 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla prze siywziycia 
polegajC)cego na: budowie budynku inwentarskiego - obory 0 obsadzie okolo 140 D P wraz ze 
zbiornikiem na gnojowic~, na dzialce nr ew. 288, obr~b Windyki, gm. Wieczfnia oscielna. 
Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie gminy Wieczfnia Kosciel a, powiat 
mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. 

Pismem z dnia 09 sierpnia 2017 roku, znak: GKiI.6220.5.2017 W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna wezwal Inwestora - Pana Oariusza Prejs 0 usuniycie brak6w we wniosku 0 po wiadczonC) 
przez wlasciwy organ kopiy mapy ewidencyjnej obejmujC)cej przewidywany teren, na kt6 ym bydzie 
realizowane przedsiywziycie oraz obejmujqcej przewidywany obszar, na kt6ry bydzie 0 dzialywac 
przedsiywziycie. W/w uzupelnienie wplynylo do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 10 sierpnia 
2017 roku. 

Inwestor do wniosku dolC)czyl wymagane zalC)czniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku j jego ochroqie, udziale 
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spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: 
Dz. lJ. z 2017 roku, poz. 1405). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji jq do przedsiywzii(c \vymienionych w § 3 ust. 1 102 

Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
L.lIc',",L,~,",voddzialywac na srodowisko U. z 2016 poz.71) : "chow lub hodowla 
inne Vv'Ymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w nie niz 60 duzych jednostek 
przeliczenioVv)'ch inwentarza (DJP) ". 

Zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 17 roku, GKiI.6220.5.2017 Wojt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczql postypowanie administracyjne 
o srodowisko\'v'Ych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

na Biuletynu Informacji Urzydu Gminy Koscielna, 
Vv'Ywieszone na tablicy w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano 
stronom postypowania i soltysowi wsi: Windyki, celem podania do publicznej wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 2 ustaVv)' z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udostypnianiu 0 I w ochronie 
srodowiska oraz 0 oddzialywania na (tekst Dz. z 17 roku, 
1405) Wojt Koscielna GKiL6220.5.2017 z dnia 16 sierpnia 7 roku 
-""fr",'" siy do Regionalnego Dyrektora Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 0 Vv)'danie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko w/w przedsiywziycia i raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko oraz ewentualnego zakresu. 

PanstwoVv)' Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie Nr 
zdnia31 2017roku wplywu:01.09.2017r.) oceny 
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Vv)'razil OpIl1H(, 
przedmiotowego przedsiywziycia koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko z dnia 29 sierpnia 2017 znak: WOOS-II.4240.840.2017.IP). 

W W6jt Gminy po dokonaniu analizy 
planowanego oraz biorqc pod uwagy powyzsze uwzglydniajqc IEtczne 
uwarunkowania zawarte wart. ust. 1 z 2008 
o udostypnianiu i 0 srodowisku i ochronie, udziale spoleczenstwa w 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. z 17 roku, poz. 
1405) postanowil odstqpi6 obowiqzku oceny oddzialywania na srodowisko oraz 

raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia, argumentujqc to 
do spos6b: 

Planowane przedsi((wziycie bydzie na budowie budynku inwentarskiego - obory 0 obsadzie 
140 wraz ze zbiornikiem na gnojowicy, na 0 nr ew. 8, obryb Windyki, gmina 
Koscielna. Powierzchnia w/w dzial.ki \rynosi ],11 ha i stanowiq zgodnie z wypisem z 
grunt6w : orne (RIVb - 0,41 i RV - 0,21 orne zabudowane (BrRV - 0,48 ha) 
i pastwiska - 0,01 ha). 

terenu inwestycji IOT",-nr"," 

- od strony p6lnocnej- melioracyjny i grunty orne; 
- od wschodniej i zachodniej zabudowa zagrodowa; 

http:dzial.ki
http:WOOS-II.4240.840.2017.IP


tosowane 

- od strony poludniowej - droga gminna. 
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci okolo 65 m od proj 
budynku obory. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze obecnie Inwestor posiada wlasne gospodarstwo ro e, kt6rego 
powierzchnia wraz z gnmtami dzierzawionymi wynosi okolo 50 ha . Obecny system c owu bydla 
o obsadzie okolo 70 DJP prowadzony jest w systemie sciolowym. 
W ramach inwestycji projektuje siy budynek obory 0 powierzchni zabudowy okolo 
1375,00 m2 do chowu bydla 0 obsadzie 140 DJP w systemie bezsci6lowym. Ponadto, prz widuje siy 
wykonanie zbiornika na gnojowicy 0 pojemnosci okolo 875 m3 . Istniejqca obsada by a zostanie 
przeniesiona do nowoprojektowanego budynku obory, a istniejqcy budynek obar zostanie 
adaptowany na magazyn pasz i plod6w rolnych. 
Struktura projektowanej obsady bydzie przedstawiac siy nastypujqCo: 
- krowy mleczne - 80 sztuki x 1 = 80 DJP; 
- jal6wki od 0,5 roku do 1 roku - 51 sztuk x 0,3 = 15,3 DJP; 
- jal6wki powyzej 1 roku - 50 sztuk x 0,8 = 40,00 DJP; 
- cielyta do 0,5 roku - 30 sztuk x 0,15 = 4,5 DJP. 
W projektowanym budynku przewiduje siy zastosowanie wentylacji grawitacyjnej z zast 
swietlika dachowego, pelniqcego funkcjy wentylacji wywiewnej oraz kurtyny powietrzne j 
budynku. 
Komunikacja wewnytrzna bydzie odbywala siy w obrybie istniejqcych i projektowanych ut 
dojazd6w. 
b) 

oddzial wania lanowane 0 rzedsi wzi cia w zakresie w' akim ich oddzial wania mo 
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi((wzieciem: 
Z uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia jego realizacja nie wplynie znaCZqCO na z 
oddzialywan skumulowanych w rejonie inwestycji. 
c) r6znorodnosci biolo iczne' w korz st wania zasob6w naturaln ch 
i powierzchni ziemi: 
Woda na potrzeby inwestycji pobierana bydzie z gminnej sieci wodociqgowej i wykorlzystywana 
bydzie do ce16w hodowlanych oraz w niewielkim stopniu do cel6w porzqdkowych i socjal 
d) emisji i wyst((powania innych ucia.zliwosci: 
Na etapie realizacji inwestycji wystqpiq oddzialywania zwiqzane z emisjq halasu i spalin chodzqce 
z maszyn i urzqdzen wykorzystywanych podczas budowy. Bydq to jednak oddzialywania chwilowe, 
a w ramach ich ograniczenia przewiduje siy przeprowadzenie prac wy.J:qcznie w parz dziennejr 
i stosowanie maszyn sprawnych technicznie. Odpady powstajqce na etapie realizacji prze siywziycia 
gromadzone bydq w wyznaczonym, miejscu i odbierane przez uprawnione podmioty w cel 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
Na etapie eksploatacji inwestycji zr6dlem emisji do powietrza i halasu bydq procesy hod 
oraz emisje niezorganizowane zwiqzane z obslugq obory. Majqc jednak na uwadze z 
rozwiqzania techniczne i organizacyjne (w tym m.in .: system wentylacji grawitacyjnej, ch6 bydla w 
systemie bezsciolowym oraz zaprojektowanie nowego budynku obory za istniejqcq 0 orq) oraz 
realizacjy inwestycji na terenie, na kt6rym Inwestor prowadzil juz ch6w bydla (zwiykszeni obsady z 
70 DJP do 140 DJP), nie bydq to oddzialywania znaczqce. 
Gnojowica z chowu bydla bydzie magazynowana w szczelnym zbiorniku na gnojowicy 0 p,ojemnosci 
okolo 875 m3 i wykorzystywany do nawozenia grunt6w rolnych Inwestara 0 lqcznej powierz hni okolo 
50 ha (grunty wlasne i dzierzawione) . 



zbiorniku na scieki, a nast((pnie wywozone 

systemy kanalizacyjne, odprowadzane 

na 

Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuk'1 budowlan'1 oraz obowi(fzuj'1cymi przepisami 
i bhp minimalizuje mozliwosc wyst'1pienia powaznej 
1) 

real izacj i i eksploatacji planowanej bt;dzie z powstawaniem odpad6w. 
Odpady powstaj'1ce na i eksploatacji przedsit;wzit;cia gromadzone 
w wyznaczonym, miejscu i odbierane uprawnione podmioty w przewozu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwienia. 

g)======~~~~==~~~~======~==~ 
Nie przewiduje 

Usytuowanie przedsi((wzi((cia, z uwzglt;dnieniem mozliwego zagrozenia srodowiska, 
w szczeg6lnosci przy istniej'1cym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania 
srodowiska i odnawiania zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

plan6w - uwzglt;dniaj'1ce: 

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu inwestycji orazjej poblizu 
obszary wodno - blotne oraz inne 0 plytkim zaleganiu w6d podziemnych. na 
lokalizacjy, charakter i skalt; przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sit; oddzialywania na jednolite 

w6d powierzchniowych i podziemnych. planowanego przedsit;wzi((cia bydzie 
wplywa6 na osi'1gniycie srodowiskowych jednolitych wad powierzchniowych 
i podziemnych. 

b)==~~~==~~~==~==~ 
morskim. 

Planowana inwestycja znajduje sit; w granicach - Rz((gnowskiego Chronionego 
Krajobrazu, dla aktualnym aktem prawnym jest 18 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 15 2005 r. w sprawie Obszaru 



z2016r.) . 
i) obszary przylegajq.ce do jezior: 
W zasiygu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystypuj~ jeziora. 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej : 
Inwestycja nie bydzie realizowana w miejscu wystypowania uzdrowisk i obszaro ochrony 
uzdrowiskowej . 
3) Rodzaj , cechy i skaly mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu d kryteriow 
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz wart. 62 ust. 1 pkt 1, wynikaj~ce z: 
a) zasi u oddzial wania - obszaru eo raficzne 0 i liczb ludnosci na ktor 
oddziaiywac: 
Zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otocze 
jego realizacji. 
b) trans raniczne 0 charakteru oddzial wania rzedsi wzi cia na oszcze olne element z rodnicze: 

nie wyst~pi tran graniczne 

z uwz 1 dnienie 
ocz cia oddzial 

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj . Maz. Nr 91 , poz. 2450 ze zm.). W/w rozporz~dz nie okresla 
szereg zakazow, w tym zakaz realizacji przedsiywziyc mog~cych znacz~co oddz·l lywac na 
srodowisko. W mysl § 3 ust. 2, zakaz 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 (realizacji przedsiywziy mog~cych 
znacz~co oddzialywac na srodowisk), rue dotyczy przedsiywziyc sluz~cych obsl ze ruchu 
komunikacyjnego, turystyce oraz przedsiywziyc bezposrednio zwi~zanych z rolnictwem i zemyslem 
spozywczym. 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Doliny Wkr i Mlawki 
PLB 140008 znajduje siy w odleglosci okolo 10,5 km w kierunku poludniowo-zachodni od terenu 
przewidzianego pod inwestycjy. 
Ponadto, teren przedsiywziycia, znajduje siy poza granicami lasow fygowych. Niewiel i fragment 
dzialki 0 nr ew. 288 znajduje siy w granicach korytarza ekologicznego, wyznaczone 0 w celu 
rozprzestrzeniania siy i migracji zwierz~t. Z uwagi na fakt , iz obora zostanie zlokalizowan w obrybie 
istniej~cego gospodarstwa, nie nast~pi ograniczenie rozprzestrzeniania siy i migracji zwier ~t oraz nie 
dojdzie do zachwiania roznorodnosci biologicznej terenu . Z przyrodniczego punkt widzenia 
realizacja przedsiywziycia nie spowoduje zagrozenia dla ustanowionych celow srodo · iskowych 

Gystosc zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Koscielna wynosi 35 os./km2 (wg da ych GUS 

Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjy 
oddzialywanie na srodowisko. 
c) charakteru wielkosci intens wnosci i zlozonosci oddzial wania 
istnie' ceo infrastruktur techniczne ' oraz rzewid wane 0 momentu roz 
Ze wzglydu na charakter i skaly przedmiotowej inwestycji nie przewiduje siy mozliwosci 
oddzialywan 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci . Planowane przedsiywziycie nie bydzi znacz~co 

negatywnie oddzialywac na srodowisko. 
d) prawdopodobienstwo oddzialywania: 

JCWP i JCWPd. 

Maj~c powyzsze pod uwagy stwierdza siy brak potrzeby przeprowadzenia oceny odd 

przedsiywziycia na obszar Natura 2000 . 

f) obszar na ktor ch standard . akosci srodowiska zostal rzekroczone 

prawdopodobienstwo ich przekroczenia: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu oraz w jej poblizu wystypowaly 

ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 

g) obszary 0 krajobrazie majq.cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji wystypow 

o krajobrazie maj~cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
h) gestosc zaludnienia: 

ialywania 

ub istnie' e 

bszary, na 

y obszary 



Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzaj,! wyst,!pienie oddzialywan na etapie 
realizacji i eksploatacji przedsiywziycia. Z uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia bezposrednie 
oddzialywania byd,! mialy jedynie zasiyg lokalny i ogranicza siy do najblizszego terenu jego 
lokalizacji. 
e) czas trwania, cZystotliwosci i odwracalnosci oddzialywania: 
Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiywziycia byd,! kr6tkotrwale i ust,!pi,! po zakonczeniu 

prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddzialywan na otaczaj'!ce 

srodowisko. 

f) powi,!zan z innymi przedsiywziyciami, w szczeg61nosci kumulowania siy oddzialywan 

przedsiywziyc realizowanych i zrealizowanych, dla kt6rych zostala wydana decyzja 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach, znajduj,!cych siy na terenie, na kt6rym planuje sie realizacjy przedsiywziycia, oraz 

w obszarze oddzialywania przedsiywziycia lub kt6rych oddzialywania mieszcz'! siy w obszarze 

oddzialywania planowanego przedsiywziycia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mog,! prowadzic 
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiywziyciem: 

Nie przwiduje siy kumulowania siy oddzialywan przedsiywziyc realizowanych i zrealizowanych. 

Tym samym kieruj,!c siy skal,!, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 

srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odst,!pienie od przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zazal@ie__. 

/ ......~~ \ E . ,, ;~::-. mgr /nZ .


. ' 4. ...-~ -~. ../// " 
/~/ ?a "''': ' .1' 
!~(%~~~ ..-. ~\ 
, . .:;1 , 0 ~J}~" 1 

.~ tJ@. "i. 'f":: IW ~ , , .' " -' 
/) ~; ' /-...Otrzymujq: \0 ~'" )'Jtr_ - '/.::...;-, 

'\..I? '---- '\~/ 
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zam. Windyki 125, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 


2. 	Strony post(fpowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych 1 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 

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

3. 	 Pan Andrzej G(fbala 
Soltys wsi Windyki 
zam. Windyki 57, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	 Tablica ogloszen w Urzr;dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

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

6. 	 A/a 

www.ugwieczjnia.bipgminapl

