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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), a takZe § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 rozporzqdzenia 

Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac 

na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez 

Pana lana Kitowicz TRANS - ZWIR Gajewo, ul. Suwalska 6A, 11 - 500 Gizycko, dotyczqcego 

wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na: 

wydobywaDiu kopaliDY piasku z tereDu dzialek nr ew. 52, 6711, 68, 69/, obr((b 

Uniszki Cegielnia, gm. WieczfDia Koscielna. Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na 

terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie 

stwierdzam 

1. 	 Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia 

polegajqcego na: wydobywaniu kopaliny piasku z terenu dzialek nr ew. 52,67/1,68,6911, obr((b 

Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia KoscielDa. 

2. 	 Koniecznosc okreslenia realizacji warunk6w lub wymagan, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust. 1 
pkt 1 lit. b lub c ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 
na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) tj.: eksploatacjy zloza prowadzic bez koniecznosci 
prowadzenia prac odwodnieniowych oraz teren wok61 wyrobiska nalezy ogrodzic siatkq (minimum 
2,0 m wysokosci) lub tak zaprojektowac obwalowanie wyrobiska, aby maksymalnie ograniczyc 

mozliwosc wtargniycia na obszar g6miczy zwierzyny lesnej. 

UZASADNIENIE 

W dniu 25 wrzeSnia 2017 r. do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna vvplynql wniosek 

(uzupelniony w dniu 05 pazdziemika 2017 r.) Pana lana Kitowicz TRANS-ZWIR Gajewo, 

ul. Suwalska 6A, 11-500 Gizycko 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsiywziycia polegajqcego na: wydobywaniu kopaliny piasku z tereDu dzialek nr ew. 52, 6711, 
68,69/1, obr((b Uniszki CegielDia. Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie gminy 

Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. 
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Pismem z dnia 29 wrzesnia 2017 roku, znak: GKiI.6220.7.2017 W6jt Gminy Wieczfnia 

Koscielna wezwat Inwestora - Pana lana Kitowicz 0 usuniycie brak6w we wniosku 0 wypis z rejestru 

grunt6w lub inny dokument, wydany przez organ prowadzqcy ewidencjy grunt6w i budynk6w, 

pozwalajqcy na ustalenie stron postypowania, za\.vierajqcy co najmniej numer dzialki ewidencyjnej 

oraz, 0 ile zostaly ujawnione: numer jej ksiygi wieczystej, imiy i nazwisko alba nazwy oraz adres 

podmiotu ewidencyjnego, obejmujqcy przewidywany teren, na kt6rym bydzie realizowane 

przedsiywziycie, oraz obejmujqcy obszar, na kt6ry bydzie oddzialywac przedsiywziycie. 

W/w uzupelnienie wptynylo do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 05 pazdziemika 2017 r. 

Inwestor do wniosku dolqczyl wymagane zalqczniki zgodnie z ali. 74 ust. 

ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081). 

Rodzaj , parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 

przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a 

tiret 3 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mogqcych 

znaCZqCO oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

Zawiadomieniem z dnia 10 pazdziernika 2017 r., znak: GKiI.6220.7.2017 W6jt Gminy 

Wieczfnia Koscielna wszczql postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zawiadomienie zostalo 

zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, 

wywjeszone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano 

stronom postypowania i sohysowi wsi: Uniszki-Cegielnia, celem podania do publicznej wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udostypnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) W6jt Gminy Wieczfnia 

Koscielna pismem GKiI.6220.7.2017 z dnia 10 paidziemika 2017 r. zwr6cil siy do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 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. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 25 paidziemika 

2017 r., znak: WOOS-I.4240.1046.2017.IP wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 

do uzupelnienia karty informacyjnej przedsiywziycia. Nastypnie tutejszy organ pismem 

z dnia 30 pazdziemika 2017 r., znak: GKiI.6220.7.2017.JM(2) wezwal Inwestora -

Pana lana Kitowicz do uzupelnienia w/w dokumentacji i jednoczesnie zwr6cil siy do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Srodowiska 0 przedluzenie terminu wniesienia w/w uzupelnienia do dnia 

15 Iistopada 2017 r. Powyzsze uzupelnienie Inwestor zlozyl w dniu 07 listopada 2017 r. , skorygowane 

w dniu 091istopada 2017 r. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal uzupelnienie do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Srodowiska pismem z dnia 10 listopada 2017 r. , znak: GKiI.6220.7.2017.JM(12). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazil opiniy, iz dla 

przedmiotowego przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko (opinia z dnia 05 grudnia 2017 r., znak: WOOS-II.4240.1 046.2017.IP.3). 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wydal postanowieniem nr GKiI.6220.7.2017.JM(14) 

z dnia 11 grudnia 2017 r. 0 odstqpieniu od obowiqzku przeprowadzania oceny oddzialywania 

na srodowisko dla prowadzonego przedsiywziycia oraz nalozyl koniecznosc okreslenia w decyzj i 
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o srodowiskowych uwarunkowaniach warunk6w lub \vymagan, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust.l pkt 1 

lit. b lub c. ustmvy z dnia 3 paidziemika 2008 L 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 

ochronie, ud ziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 

(Dz. U. z 2018 L , poz. 2081) 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony postypowania 0 zakonczeniu 

postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranych w sprawie 

dowod6w i material6w oraz zgloszonych z~dan w terminie 5 dni od dnia otrzymania (zawiadomienie 

GKiI.6220.7.20 17 z dnia 28.12.2017 L) 
W dniu 04 stycznia 2018 L Stowarzyszenie Zwykle Przyjazna i Bezpieczna 7-ka, 

ul. W6jtostwo 91 , 06-500 Mlawa wyst~pilo do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z wnioskiem 

o uznanie za strony w prowadzonym postypowaniu. 

Pismem z dnia 10 stycznia 2018 L W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zobowi¥al 

Stowarzyszenie Zwykle Przyjazna i Bezpieczna 7-ka do szczeg6lowego wykazania zaistnienia 

w przedmiotowym postypowaillu interesu spolecznego. 

W zwi¥ku z powyzszym W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 15 stycznie 

2018 L poinformowal strony postypowania 0 przesuniyciu terminy zalatwienia sprawy 0 czas 

rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zwyklego Przyjazna i Bezpieczna 7-ka. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po analizie odpowiedzi Stowarzyszenia Zwyklego Przyjazna 

i Bezpieczna 7-ka z dnia 22 stycznia 2018 L wydal postanowienie nr GKiI.6220.7.2017.JM 

z dnia 05 lutego 2018 L 0 odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia do udzialu na prawach strony w 

prowadzonym postypowaniu. 

Pismem z dniu 05 marca 2018 L Stowarzyszenie Zwykle Bezpieczna i Przyjazna 7-ka zlozylo 

zazalenie na postanowienie W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do Samorz~dowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechan6w za posrednictwem W6jta 

Gminy Wieczfnia Koscielna. 

Pismem z dnia 07 marca 2018 L W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal kopie akt sprawy 

za potwierdzeniem z oryginalem do Samorz~dowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie. 

Postanowieniem nr SKO/IN1419/2018 z dnia 29 marca 2018 L Samorz~dowe Kolegium Odwolawcze 

w Ciechanowie utrzymalo zaskarzone postanowienie w mocy. 

W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna ponownie zawiadomil strony postypowania 0 zak0l1czeniu 

postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranych w sprawie 

dowod6w i material6w oraz zgloszonych z~dai1 w terminie 5 dill od dnia otrzymania (zawiadomienie 

GKiI.6220.7.2017 z dnia 09.04.2018 L) 
W dniu 30 kwietnia 2018 r. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wydal decyzje 

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj~cego na wydobywaoiu kopalioy 

piasku z tereou dzialek or ew. 52, 6711, 68, 69/1, obr~b Uoiszki Cegieloia, gm. Wieczfoia 

Koscieloa stwierdzaj~cq brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko. 

Pismem z dnia 11 maja 2018 L (data wplywu: 16.05 .2018 L) NadleSnictwo Dwukoly 

w ustawowym terminie wnioslo odwolanie do Samorz~dowego Kolegium Odwolawczego 

w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna. 

Pismem z dnia 22 maja 2018 r. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal kopie akt sprawy do 

Samorz~dowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie. Postanowieniem nr SKO/IN199112018 
z dnia 22 czerwca 2018 L Samorz~dowe Kolegium Odwolawcze w Ciechanowie uchylic zaskarzon~ 

decyzjy w calosci i przekazalo sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji . 
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Pismem z dnia 27 lipca 2018 r. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wezwa1 Inwestora - Pana 

Jana Kitowicza, do zlozenia wyjasnien w zakresie wystypowania korytarza ekologicznego, w zasiygu 

oddzia1ywania projektowanego przedsiywziycia. 

Pismem z dnia 07 sierpnia 2018 r. (data wp1ywu: 10.08.2018 r.) Inwestor - Pan Jan Kitowicz, 

zlo2:y1 wyjasnienia w zakresie wystypowania korytarza ekologicznego w zasiygu oddzia1ywania 

projektowanego przedsiywziycia. 

W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 17 sierpnia 2018 r. wystqpil do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Srodowiska 0 ponowne wydanie opinii co do obowi'lzku przeprowadzania oceny 

oddzia1ywania przedsiywziycia na srodowisko i sporz'ldzaniu raportu 0 oddzia1ywaniu przedsiywziycia 

na srodowisko i jego ewentualnego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 29 sierpnia 2018 r. zwr6ci1 siy do 

W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 uzupdninie wniosku 0 wydanie opinii 0 wniosek 0 wydanie 

decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. lednoczesnie informujqc, ze wydanie opinii nastqpi 

do dnia 10 pazdziernika 2018 r. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 6 wrzesnia 2018 r. poinformowa1 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, ze dokumentacja zwiqzana z wydaniem opinii zosta1a 

przeslana pismem GKi1.6220.7.2017.JM (4) z dnia 10 paidziemika 2017 r. kt6r'l nalezy wykorzystac 

przy ponownym wydaniu opinii. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazi1 ponownie opiniy, iz dla 

przedmiotowego przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko (opinia z dnia 04 paidziernika 2018 r., znak: WOOS-II.4220.726.2018 .AST.3). 

W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu ponownej analizy 

planowanego przedsiywziycia oraz bior'lc pod uwagy powyzsze opinie, i przebieg postypowania~ 

uwzglydniaj'lc l'lczne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 

o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo1eczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzia1ywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) postanowil 

odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzia1ywania na srodowisko oraz sporzqdzenia 

raportu 0 oddzia1ywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia, argumentuj'lc to 

w odniesieniu do poszczeg61nych uwarunkowan w przedstawiony nizej spos6b. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzia1ywania na srodowisko przedmiotowej 
inwestycji zaliczaj'l jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 Iistopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mogqcych 
znacz'lco oddzia1ywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Planowane do realizacji przedsiywziycie polega na wydobywaniu metodq odkrywkow'l kopaliny ze 
zloza piask6w "Uniszki Cegielnia", po10zonego na dzia1kach 0 nr ew. 52, 6711, 68, 6911 obryb 0016 
Uniszki Cegielnia, gmina Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia przedmiotowego zloza wynosi h!cznie 
ok. 8,2 ha i sk1ada siy z dw6ch p61 wydobywczych: Pola A 0 powierzchni 2,1 ha (dzia1ka nr 52) oraz 
Pola B 0 powierzchni ok. 6,1 ha (dzia1ka nr 6711,68 , 6911). Zasoby geologiczne zloza zostaly okreslone 
na oko10 2382000 Mg kopaliny. Mi'lz.szosc serii zlozowej miesci siy w granicach ok. 13,5 do 22,0 m. , 
czyli srednio ok. 17,1 m. G1ybokosc zalegania zwierciadla w6d gruntowych na omawianym terenie 
wynosi ok. 10,2 - 18,4 m.p.p.t., natomiast planowana glybokosc do kt6rej bydq prowadzone prace 
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wydobywcze wynosi ok. 23 ,8 m.p.p.t. Wydobycie prowadzone bydzie metodq odkrywkowq, 

wyrobiskiem \,vglybnym z kilku piyter wydobywczych. Wydobycie prowadzone bydzie zarowno z 

warstwy suchej jak i zawodnionej zloza. Planowane roczne wydobycie piasku bydzie siy wahalo 

pomiydzy 50 a 800 tysiycy Mg rocznie, w zwiqzku z powyzszym planowany okres eksploatacji zloza 

v.ryniesie ok. 40 lat. 

Wyrobisko poeksploatacyjne zostanie zredukowane w kierunku ustalonym przez wlasciwy organ. 


W otoczeniu planowanego przedsiywziycia znajdujq siy grunty lesne, rolne oraz drogi. 


Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji wystqpi emisja halasu i substancji do powietrza oraz 

powstawaly bydq scieki i odpady. Glownymi zrodlami emisji substancji do powietrza oraz emisji 

halasu bydq maszyny wykorzystywane do wydobycia kopaliny oraz samochody ciyzarowe 

transportujqee urobek. Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze eksploataeja kopalni nie wplynie 

znaczqeo negatywnie na stan jakosei powietrza, ani nie spowoduje pogorszenia stanu klimatu 

akustyeznego na terenaeh ehronionyeh akustycznie. Stan ten ustqpi calkowieie po zakOl1czeniu 

wydobyeia i zredukowano przedmiotowej kopalni . W celu zabezpieczenia warunkow gruntowo

wodnych terenu inwestycji i terenow sqsiednich przed zanieezyszezeniem, w wyniku potenejalnej 

mozliwosei wycieku substancji ropopoehodnych lub plynow eksploataeyjnych z zaparkowanych 

maszyn i pojazdow, wprowadzono warunek dotyezqey utwardzenia terenu zapleeza budov.ry. 

lednoczesnie teren kopalni zostanie wyposazony w sorbenty substancji ropopoehodnych. Ze wzglydu 

na brak odwodnienia i odpompowywania wod w trakcie eksploataeji, nie przewiduje siy powstania leja 

depresji i obnizenia zwierciadla wod podziemnych w otoezeniu wyrobiska. 


Obszar przewidziany pod ww. inwestyejy, polozony jest poza obszarami objytymi ochronq na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). 

Najblizej polozony obszary Natura 2000, obszar specjalnej oehrony siedliska Gora Dyb0wa kolo 

Mlawy PLH280057, znajduje siy w odleglosei okolo 12 km w kierunku polnocno-zaehodnim 

od planowanej inwestyeji. W odleglosei OkOfO 30 m w kierunku poludniowym od planowanej 

inwestyeji, znajduje siy ZielUilsko - Rzygnowski Obszar Chronionego Krajobrazu, dla ktorego 

aktualnym aktem prawnym jest Rozporzqdzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

15 kwietnia 2005 r. w sprawie ZielUl1sko - Rzygnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.) Obszar przewidziany pod inwestycjy, znajduje siy poza 

granicami lasow lygowyeh, ale w granieach korytarza ekologieznego wyznaczonego dla migraeji 

duzych zwierzqt : Lasy Lidzbarskie- Puszcza Ramueko - Napiwodzka GKPnC-9. Korytarze 

ekologiczne Sq poddane szczegolnej oehronie w ramach sieci obszarow chronionych wyznaczonych i 

zarzqdzanych zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie przyrody . Utrzymanie korytarzy i wlaseiwe 

gospodarowanie w ich obrybie rna istotne znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunkow. Ze wzglydu na 

liniowq lub eiqglq struktury (np. eieki i ieh brzegi), alba pelnionq funkejy (np. stawy, oezka wodne, 

male kompleksy lesne) Sq istotne dla migraeji , rozprzestrzeniania siy i wymiany genetyeznej dzikieh 

gatunkow. 

Z uwagi na fakt , it na terenie kopalni nie obejmuje gatunkow lesnyeh, na terenie kopalni nie bydzie 

prowadzona wycinka drzew i krzewow oraz obszar wyrobiska zostanie zabezpieczony przed 

wtargniyeiem zwierzyny lesnej , nie nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania siy i migracji zwierzqt oraz 

nie dojdzie do zachowania rotnorodnosei biologicznej terenu. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow, uwzglydniajqc 

lqeznie uwarunkowania przedstawione wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 
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o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (OZ. U. z 2018 r., poz. 2081), wyrazam opiniy 

o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko. 
Tym samym kierujClc siy skalCl, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 

srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstClpienie od przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

BiorClc powyzsze pod uwagy orzekamjak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) decyzjy 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach dolClcza siy do wniosku 0 wydanie decyzji, 0 kt6rej mowa w art. 72 ust. 1 oraz 

zgloszenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1a w/w ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia 

powinno nastqpic w terminie 6 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

stala siy ostateczna. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastqpic 

w terminie 10 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach sta1a siy ostateczna, 

o ile strona, kt6ra zlozyla wniosek 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, lub 

podmiot, na kt6ry zosta1a przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, 0 kt6rym mowa 

w ust. 3, od organu, kt6ry wyda1 decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze 

realizacja planowanego przedsiywziycia przebiega etapowo oraz, ze aktualne Sq warunki realizacji 

przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwo1anie do Samorzqdowego Kolegium Odwo1awczego 

w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna, w terminie cztemastu dni 

od dnia jej doryczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo1ania strona moze siy zrzec prawa do wniesienia 

odwo1ania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzje. 

Z dniem doryczenia organowi administracji pUblicznej oswiadczenia 0 zrzeczeniu siy prawa 

do wniesienia odwo1ania przez ostatniq ze stron postypowania, decyzja staje siy ostateczna 

i prawomocna (art. 127a Kodeks postepowania administracyjnego). 

Zalqczniki: 
1. Charakterystyka planowanego przedsiflwzi?cia. 

Otrzymujq: 
1. 	 Pan Jan Kitowicz TRANS-ZWIR 

Gajewo, ul. Suwalska 6A, 11 - 500 Gitycko 

2. Strony post?powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie 
ul.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 
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2. 	 Pan Pawel Baran 
Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 
zam. Uniszki - Cegielnia 9, 06 - 500 Mfawa 

3. 	 Tablica ogloszen w Urz(jdzie Gminy Wieczlnia Ko,~cielna 

4. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www. ugw ieczlnia. bipgminapl 

5. 	 A/a 

Zgodnie Z USla wq z dnia 16 lis/opada 2006 r. a oplacie skarbowej 
(Dz. 	 U z 2018 r., paz. /044 ze zm) pobrano opia/I( skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzjl(, Nr wplaty 20/7103420 z dnia 25.09.20/7 r. 
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Zalljcznik Nr I 
do decyzji GKiI.6220.7.2017 
z dnia 11 grudnia 2018 roku 

Charakterystyka planowanego przedsi-rwzi-rcia 

Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na odkrywkowym wydobywaniu kopaliny z terenu 
dzialek 0 ill ew. 52, 6711,68 i 6911, obryb 0016 U niszki Cegielnia, gmina Wieczfnia Koscielna. Lqczna 
powierzchnia ww. dzialek wynosi 8,5 ha i stanowiq jq zgodnie z wpisem z rejestru grunt6w: 
- dzialka 0 ill ew. 52- 2,48 ha (LsV-O,13 ha, RIVb- 0,62 ha, RV- 0,54 ha i RVI- 1,19 ha); 
- dzialka 0 ill ew. 6711 - 1,24 ha (Lzr- RVI- 0,18 ha, RIVb - 0,05 ha, RV - 0,12 ha i RVI- 0,89 ha); 
- dzialka 0 ill ew. 68- 0,84 ha (Lzr-RVI- 0,03 ha, N- 0,79 ha i rVI- 0,02 ha) ; 
-dzialka 0 ill ew. 6911 - 3,94 ha (LsVI - 0,12 ha, Lzr_RVI - 1,10 ha, N - 1,48 ha i RVI- 1,24 ha). 
Bezposrednie otoczenie terenu inwestycyjnego stanowiq lasy i grunty orne. Z przedlozenia 
uzupelnienia wynika, ze las i tereny lesne bydq wylqczone z obszaru eksploatacji . 
Z przedlozonej dokwnentacji wynika, ze eksploatacja kruszywa z przedmiotowego zloza prowadzona 
bydzie w 2 polach eksploatacyjnych 0 lqcznej powierzchni okolo 8,2 ha w obrybie 
przypowierzchniowej cZysci utwor6w czwartorzydowych zalegajqcych maksymalnie do 23,8 m. p. p.t, 
wyksztalconych w postaci piask6w r6znoziarnistych. Przewiduje siy wydobywanie okolo 30-485 tys. 
m3 kruszywa rocznie. 
CZysc zasob6w zalega ponizej zwierciadla wody gruntowej (ponizej rZydnej 159 m n.p.m.), dlatego 
eksploatacja prowadzona bydzie zar6wno w warstwy suchej jak i zawodnionej . Eksploatacja kopaliny 
odbywac siy bydzie w wyrobisku wglybnym, z piyter eksploatacyjnych 0 wysokosciach dostosowanych 
do zasiygu urzqdzen urabiajqcych. Urabianie zloza odbywac siy bydzie przy uzyciu ladowarek oraz 
koparek. Do prac pomocniczych, m.in. przy przemieszczaniu nadkladu stosowana bydzie okresowo 
spycharka. Urobek bydzie ladowany na samochody i wywozony do odbiorc6w. 
W wyniku realizacji przedsiywziycia powstanq dwa czysciowo zawodnione wyrobiska 0 glybokosci do 
okolo 23,8 m p.p.t. , srednio okolo 18,5 m p.p.t. 
Naklad bydzie zgromadzony na tymczasowych zwalowiskach otaczajqcych wyrobisko. Wyw6z 
urobku bydzie siy odbywal drogq technologicznq, lokalizowanq w obrybie obszaru g6miczego 
zaleznosci od potrzeb, do drogi lokalnej (dzialka 0 ill ew. 70) lub bezposrednio na drogy krajowq 
ill 7. 
Na potrzeby zaplecza sanitarno-socjalnego dla pracownik6w, woda bydzie dowozona z najblizej 
polozonego ujycia, a woda do cel6w pitnych bydzie dowozona na teren kopalni w butelkach lub 
pojemnikach. Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze energia elektryczna do zaplecza 
pracowniczego, zapewniona bydzie z agregatu prqdotw6rczego. 
Przewidywane zuzycie paliw wyniesie okolo 200 dm3 oleju napydowego na 1000 m 3 wydobytej 
kopaliny. Z przedlozonego uzupelniania wynika, ze na terenie inwestycji przewiduje sicr jedynie 
ewentualne sortowanie kruszywa na sucho w wyrobisku. 
UciqZliwosc planowanego przedsiywziycia w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji zwiqzana bydzie 
z emisji pyl6w i gaz6w oraz emisja halasu spowodowanych ruchem pojazd6w oraz pracq maszyn 
urabiajqcych zloze. 
Scieki z zaplecza socjalno-sanitarnego gromadzone bydq w szczelnym zbiorniku, z kt6rego okresowo 
wywozone bydq do najblizszej oczyszczalni sciek6w. 
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Powstale odpady, byd~ zbierane w spos6b selektywny, tj. gromadzone w szczelnych pojemnikach i na 
biez~co wywozone przez odpowiednich odbiorc6w. Z karty informacyjnej przedsiywziycia wynika, 
ze w wyrobisku nie byd~ skladowane odpady komunalne ani przemyslowe. 
Projektuje siy zrekultywowac powstale wyrobisko w kierunku rolnym, rolnym ze zbiornikami 
wodnymi lub lesnym. 
Obszar pod przedmiotow~ inwestycje polozony jest poza obszarami objytymi ochron~ na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.). Najblizej 
polozony obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedliska G6ra Dybowa kolo Mlawy 
PLH2800S7, znajduje siy w odleglosci okolo 12 km w kierunku p6lnocno-zachodnim od planowanej 
inwestycji. 
W odleglosci okolo 30 m w kierunku poludniowym od planowanej inwestycji, znajduje siy 
Zielunsko - Rzygnowski Obszar Chronionego Krajobrazu, dla kt6rego aktualnym aktem prawnymjest 
Rozporz~dzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia IS kwietnia 200S r. w sprawie Zielunsko -
Rzygnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj . Maz. Nr 91, pOZ. 24S0, ze zm.) 
Obszar przewidziany pod inwestycjy, znajduje siy poza granicami las6w lygowych, ale w granicach 
korytarza ekologicznego wyznaczonego dla migracji duzych zwierzqt : Lasy Lidzbarskie- Puszcza 
Ramucko - Napiwodzka GKPnC-9. 
Przeprowadzone analizy oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko wykazaly, ze obszar 
przewidywany pod inwestycjy, znajduje siy w granicach korytarza ekologicznego wyznaczonego dla 
migracji duzych zwierzqt: Lasy Lidzbarskie - Puszcza Ramucko - Napiwodzka GKPnC-9. 
Celem wyznaczonego korytarza ekologicznego jest zapewnienie lqcznosci poszczeg6lnych obszar6w 
przyrodniczych oraz umozliwienie migracji zwierzqt. Projektowane przedsiywziycie zlokalizowane 
jest generalnie w centralnej cZysci w/w korytarza ekologicznego w obrybie teren6w rolnych. Wyniki 
analizy projektowanego przedsiywziycia wykazaly, ze spowoduje ono ewentualne zwyzenie korytarza 
ekologicznego 0 okolo 18%, pozostawiajqc znacznq przestrzen dla migracji zwierzqt do granic 
korytarza ekologicznego. Ponadto projektowane przedsiywziycie nie obejmuje grunt6w lesnych stqd 
jego wplyw na ewentualne migracjy zwierzqt bydzie znikomy. 
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