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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypni' niu informacji 

o srodowisku Jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie oraz 

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

w zwi¥ku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania adt inistracyjnego 

(tekst jednolity: Oz. U. z 2017 roku, poz. 1257), a takze § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 r zporzqdzerua 

Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogqfcch znaczqco 
' oddzialywac. na ~rodowisko (~z. U. z ~016 roku , poz. 71) po rozpatrze~iu wniosku zl zonego prz~z 

Pana lana Kltowlcz TRANS-ZWIR GaJewo, ul. Suwalska 6A, 11-500 Glzycko, dotycz cego wydama 

decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na 'dobywaniu 

kopaliny piasku z terenu dzialek nr ew. 52 , 6711, 68 , 6911, obryb Uniszki Cegieln a. Planowane 

przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie grniny Wieczfnia Koscielna, po iat mlawski, 

wojew6dztwo mazowieckie 
postanawiam 

1. 	Odst~pic od obowi~zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na sro~owisko dla 
przedsi~wzi~cia polegaj~cego na: wydobywaniu kopaliny piasku z terenu dzialbk nr ew. 52, 
67/1,68, 6911, obr~b Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Koscielna. 

2. Nalozyc 	koniecznosc okreslenia w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowania h warunl{ow 

lub wymagan, 0 ktorych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, tj.: - teren wo 61 wyrobiska 
nalezy ogrodzic siatkq (minimum 2,0 rn wysokosci) lub tak zaprojektowac obwalowa ie wyrobiska, 
aby maksymalnie ograniczyc rnozliwosc wtargniycia na obszar g6rniczy zwierzyny I snej. 

I 
Uzasadnienie 

W dniu 25 wrzesnia 2017 roku do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wpl nql wniosek 
(uzupelniony w dniu 05 pazdziernika 2017 roku) Pana lana Kitowicz TRANS-Z IR Gajewo, 
ul. Suwalska 6A, 11-500 Gizycko 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunk waniach dla 
przedsiywziycia polegaj<}cego na: wydobywaDiu kopaliny piasku z terenu dzialek Dr ew. 52, 6711, 
68,6911, obn;b Uniszki Cegielnia. Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na erenie gminy 
Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. I 

Pismem z dnia 29 wrzeSnia 2017 roku , znak: GKiI.6220.7.20 17 W6jt Gmi~y Wieczfnia 
Koscielna wezwal Inwestora - Pana .lana Kitowicz 0 usuniycie brak6w we wniosku 0 wYpis z rejestru 
grunt6w lub inny dokument, wydany przez organ prowadz<}cy ewidencjy grunt6w Ii budynk6w, 
pozwalajq.cy na ustalenie stron postypowania, zawierajq.cy co najrnniej nurner dzialki w:idencyjnej 
oraz, 0 ile zostaly ujawnione: nurner jej ksiygi wieczystej, irniy i nazwisko albo naz y Oraz adres 
podmiotu ewidencyjnego, obejrnuj<}cy przewidywany teren, na kt6ryrn bydzie realizowane 
przedsiywziycie, oraz obejrnujqcy obszar, na kt6ry bydzie oddzialywac prz dsiywziycie. 
W/w uzupelnienie wplynylo do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 05 pazdzierni a 2017 roku . 

http:zawierajq.cy
http:pozwalajq.cy
http:GKiI.6220.7.20


Inwestor do wniosku dolqczyl wymagane zalqczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: 
Oz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycj i zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a 
tiret 3 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 2016 roku, poz. 71). 

Zawiadomieniem z dnia 10 pazdziernika 2017 roku, znak: GKiI.6220.7.2017 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz'}l postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zawiadomienie zostalo 
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, 
wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano 
stronom postypowania i soltysowi wsi: Uniszki-Cegielnia, celem podania do publicznej wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 roku 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.7 .2017 z dnia 10 pazdziernika 2017 roku zwr6cil siy do 
Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie 0 wydanie opinii, co do obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporz'}dzenia raportu 
o oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 25 paZdziernika 2017 
roku, 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 
roku , 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 listopada 2017 roku. Powyzsze 
uzupelnienie Inwestor zlozyl w dniu 07 listopada 2017 roku, skorygowane w dniu 09 listopada 2017 
roku. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal uzupelnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska pismem z dnia 10 listopada 2017 roku, znak: GKiI.6220.7.2017.JM(12). 

Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazil opiniy, iz dla 
przedmiotowego przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko (opinia z dnia 05 grudnia 2017 roku, znak: WOOS-II.4240.1046.2017.IP.3). 

W zwiqzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanego przedsiywziycia oraz bior,}c pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniaj'}c l'}czne 
uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 
1405 ze zm.) postanowil odst'}pic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 
oraz sporzqdzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia, argumentujqc to 
w odniesieniu do poszczeg6lnych uwarunkowan w przedstawiony nizej spos6b. 
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 trzecie 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mogqcych 
znacz'}co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

http:WOOS-I.4240.1046.2017.IP


Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na odkrywkowym wydobywaniu kopaliny z terenu dzialek 

o nr ew. 52,6711, 68 i 69/1, obryb 0016 Uniszki Cegielnia, gmina Wieczfnia Kos ielna. L'!czna 
powierzclmia ww. dzialek wynosi 8,5 ha i stanowi,! j,! zgodnie z wpisem z rejestru gru 6w: 
- dzialka 0 nr ew. 52- 2,48 ha (LsV-O,13 ha, RIVb- 0,62 ha, RV- 0,54 ha i RVI- 1,19 hal; 
- dzialka 0 nr ew. 6711 - 1,24 ha (Lzr- RVI- 0,18 ha, RIVb - 0,05 ha, RV - 0,12 ha i R 1- 0,89 ha); 
- dzialka 0 nr ew. 68- 0,84 ha (Lzr-RVI- 0,03 ha, N- 0,79 ha i rVI- 0,02 ha); 
-dzialka 0 nr ew. 69/1 - 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 stanowi,! lasy i grunty orne. Z przedlozenia 
uzupelnienia wynika, ze las i tereny lesne byd,! wylqczone z obszaru eksploatacji . 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze eksploatacja kruszywa z przedmiotowego zlo' prowadzona 
bydzie w 2 polach eksploatacyjnych 0 lqcznej powierzclmi okolo 8,2 h w obrybie 
przypowierzclmiowej czysci utwor6w czwartorzydowych zalegaj,!cych maksymalnie do 23,8 m. p. p.t, 
wyksztalconych w postaci piask6w r6znoziarnistych. Przewiduje siy wydobywanie oko 0 30-485 tys. 
m3 kruszywa rocznie. 

CZysc zasob6w zalega ponizej zwierciadla wody gruntowej (ponizej rZydnej 159 m n ..m.), dlatego 

eksploatacja prowadzona bydzie zar6wno w warstwy suchej jak i zawodnionej. Eksploa acja kopaliny 
odbywac siy bydzie w wyrobisku wglybnym, z piyter eksploatacyjnych 0 wysokosciach d stosowanych 
do zasiygu urzqdzen urabiaj,!cych. Urabianie zloza odbywac siy bydzie przy uzyciu la owarek oraz 
koparek. Do prac pomocniczych, m.in. przy przemieszczaniu nadkladu stosowana by , ie okresowo 
spycharka. Urobek bydzie ladowany na samochody i wywozony do odbiorc6w. 
W wyniku realizacji przedsiywziycia powstan,! dwa czysciowo zawodnione wyrobiska 0 lcrbokosci do 
okolo 23,8 m p.p .t. , srednio okolo 18 ,5 m p.p.t. 

Naklad bydzie zgromadzony na tymczasowych zwalowiskach otaczaj'!cych wyrob"sko. Wyw6z 
urobku bydzie siy odbywal drog,! teclmologiczn'!, lokalizowan,! w obrybie obszar gorniczego 
zaleznosci od potrzeb, do drogi lokalnej (dzialka 0 nr ew. 70) lub bezposrednio na drogy krajow,! nr 7. 
Na potrzeby zaplecza sanitamo-socjalnego dla pracownik6w, woda bydzie dowozo a z najblizej 
polozonego ujycia, a woda do ce16w pitnych bydzie dowozona na teren kopalni w utelkach lub 
pojemnikach. Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze energia elektryczna I 0 zaplecza 
pracowniczego, zapewniona bydzie z agregatu pr'!dotw6rczego. 
Przewidywane zuzycie paliw wyniesie okolo 200 dm3 oleju napydowego na 1000 nl 3 Wydobytej 

kopaliny. Z przedlozonego uzupelniania wynika, ze na terenie inwestycji przewiduj~ siy jedynie 
ewentualne sortowanie kruszywa na sucho w wyrobisku. I 
Uci,!zliwosc planowanego przedsicrwziycia w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji zw '!zana bydzie 
z emisji pyl6w i gaz6w oraz emisja halasu spowodowanych ruchem pojazd6w oraz racq maszyn 
urabiaj,!cych zloze. 
Podstawowym rozwi,!zaniem chroni,!cym srodowisko bydzie zapewnienie szczelnqsci uklad6w 
paliwowych i smarowania maszyn wykorzystanych do usuwania nakladu i eksploatacji ~opaliny oraz 

wykonanie rek~ltywacji tere~?w po~ksploatacyjny~h.. . . .., \. . 
Z przedlozoneJ dokumentacJI wymka, ze funkcJonowame przedslywzlycla WlqZaC ~y bydzle ze 
spalaniem paliwa w silnikac~ stos?wan~c~ maszyn i poja~dow tran~portuj,!cych urobe . W zwiqzku 
z powyzszym, w celu ogramczama emlSJI tych substancJl do powletrza, stosowane b d,! maszyny 
i pojazdy sprawne teclmiczne, WYPosaZone niskoemisyjne silniki. Do eksplo acji bydzie 
wykorzystywany tylko sprzyt sprawny teclmicznie. 
W celu ograniczenia pylenia przewiduje sicr zraszanie hald oraz dr6g teclmologicznych od~ . 

Scieki z zaplecza socjalno-sanitarnego gromadzone bydq w szczelnym zbiorniku, z kt6r go okresowo 

wywozone byd,! do najblizszej oczyszczalni sciek6w. 



Naklad bydzie usuwany sukcesywnie w miary postypu eksploatacji i skladowany na tymczasowe 

zwalowiska w granicach obszaru gorniczego, stanowiqc zarazem bariery akustycznq od strony terenow 
sqsiednich. Naklad przemieszczony na skladowiska, po zakonczeniu eksploatacji poszczegolnych 
partii zloza, bydzie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska. 
W celu ograniczenia emisji halasu prace prowadzone bydq jedynie w porze dnia. Z uwagi na odleglosc 
od najblizszej polozonej zabudowy mieszkaniowej (ponad 600 m), inwestycja nie bydzie miala 
znaCZqCO negatywnego wplywu na ww. teren chroniony akustycznie. 
Powstale odpady, bydq zbierane w sposob selektywny, tj. gromadzone w szczelnych pojemnikach i na 

biezqco wywozone przez odpowiednich odbiorcow. Z karty informacyjnej przedsiywziycia wynika, 

ze w wyrobisku nie bydq skladowane odpady komunalne ani przemyslowe. 
Projektuje siy zrekultywowac powstale wyrobisko w kierunku rolnym, rolnym ze zbiornikami 
wodnymi lub lesnym. 
Obszar pod przedmiotowq inwestycje polozony jest poza obszarami objytymi ochronq na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze 

zm.). Najblizej polozony obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedliska Gora Oybowa kolo 
Mlawy PLH280057, znajduje siy w odleglosci okolo 12 km w kierunku polnocno-zachodnim od 
planowanej inwestycji. 
W odleglosci okolo 30 m w kierunku poludniowym od planowanej inwestycji, znajduje siy Zielunsko
Rzygnowski Obszar Chronionego Krajobrazu, dla ktorego aktualnym aktem prawnym jest 
Rozporzqdzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielunsko -
Rzygnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Oz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.) 
Obszar przewidziany pod inwestycjy, znajduje siy poza granicarni lasow lygowych, ale w granicach 

korytarza ekologicznego wyznaczonego dla migracji duZych zwierzqt : Lasy Lidzbarskie- Puszcza 
Ramucko- Napiwodzka GKPnC-9. 
Korytarze ekologiczne Sq poddane szczegolnej ochronie w ramach sieci obszarow chronionych 
wyznaczonych i zarzqdzanych zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie przyrody. Utrzymanie 
korytarzy i wlasciwe gospodarowanie w ich obrybie rna istotne znaczenie dla ochrony siedlisk 
i gatunk6w. Ze wzglydu na liniowq lub ciqglq struktury (np. cieki i ich brzegi), albo pe1nionq funkcjy 
(np. stawy, oczka wodne, male kompleksy lesne) Sq istotne dla migracji, rozprzestrzeniania siy 
i wymiany genetycznej dzikich gatunkow. 
Z uwagi na fakt, iz na terenie kopalni nie bydzie prowadzona wycinka drzew i krzew6w oraz obszar 
wyrobiska zostanie zabezpieczony przed wtargniyciem zwierzyny lesnej, nie nastqpi ograniczenie 
rozprzestrzeniania siy i migracji zwierzqt oraz nie dojdzie do zachowania r6znorodnosci biologicznej 
terenu. 
Z przyrodniczego punktu widzenia realizacja przedsiywziycia nie spowoduje zagrozenia dla 
ustanowionych cel6w srodowiskowych jednolitych czysci wod podziemnych i powierzchniowych. 
Regionalny Oyrektor korzystajqc z dyspozycji art. 64 ust. 3a ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 0 chroniy, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 
1405 ze zm.) wskazal na koniecznosc okreslenia w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
warunk6w lub wymagan, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust. I pkt I lit b lub c, lub nalozenia obowiqzku 
dzialan, 0 kt6rym mowa wart. 82 ust. I pkt 2 lit. b. 
Ze wzglydu na lokalizacjy, charakter i skaly przedmiotowej inwestycji nie przewiduje siy 
oddzialywania na jednolite cZysci w6d powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego 
przedsiywziycia nie bydzie wplywac na osiqgniycie celow srodowiskowych jednolitych cZysci wod 
powierzchniowych i podziemnych. 



W przedlozonej dokumentacji zostaly opisane rome metody ograniczenia ddzia!ywania 

planowan~go przeds,iy~ziyci~ na e~a?ie jego re~lizacji. i eksp~oatacji ~ zakresie m.in. lo~hron~ w~d, 
gospodarkl wodno-sclekoweJ, emlsJI do powletrza 1 oddzlalywama akustycznegO±Jak rowmez 
gospodarki odpadami. W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania n srodowisko 
przyrodnicze planowanej inwestycji wprowadzono warunki ograniczajqce oddzialywa ie planowanej 

inwestycji. I 
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow, wzglydniaj(j.c 

l(j.cznie uwarunkowania przedstawione wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemi a 20008 roku 

o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo!eczenstw w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2 17 roku, poz. 
1405 ze zm.), wyrazam opiniy 0 braku koniecznosci przeprowadzenia oceny ddzialywania 
przedsiywziycia na srodowisko. 

Tym samym kieruj(j.c siy skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg' Ine elementy 

srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprow zema oceny 

oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zazalenie. 

z up. W6jta 
mgT'ini . . 

Otrzymujq: 

I. 	 Pan Jan Kitowicz TRANS-2WIR 
Gajewo, ut. Suwalska 6A, 11 - 500 Gitycko 

2. Strony postr;;powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

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

2. 	 Pan Pawel Baran 
Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 
zam. Uniszki - Cegielnia 9, 06 - 500 Mlawa 

3. Tablica ogloszen w Urzr;;dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

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

5. A/a 

-- ,~---

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pl

