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POST ANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) 
w zwi'lzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania adrninistracyjnego 
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096), a takZe § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 rozporz'ldzenia Rady Ministr6w 
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko 
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana lana Kitowicz TRANS
ZWIR Gajewo, uL Suwalska 6A, 11-500 Gizycko, dotycz'lcego wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj'lcego na wydobywaniu kopaliny pia sku z terenu dzialek 
nr ew. 52,6711,68,69/1, obryb Uniszki Cegielnia. Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na 
terenie gminy Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie 

postanawiam 

1. 	Odst~pic od obowi~zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedsi~wzi~cia polegaj~cego na: wydobywaniu kopaliny piasku z terenu dzialek nr ew. 
52,67/1,68, 69/1, obr~b Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Koscielna. 

2. 	NaloZyc koniecznosc okreslenia w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow 
lub wymagaii, 0 ktorych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, tj.: 
- eksploatacjy zloza prowadzic bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych 
- teren wok61 wyrobiska nalezy ogrodzic siatk'l (minimum 2,0 m wysokosci) lub tak zaprojektowac 
skarpy wyrobiska, aby maksymalnie ograniczyc mozliwosc wtargniycia na obszar g6miczy 
zwierzyny lesnej. 

Uzasadnienie 

W dniu 25 wrzesnia 2017 roku do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wplyn'll wniosek 
(uzupelniony w dniu 05 pazdziemika 2017 roku) Pana lana Kitowicz TRANS-ZWIR Gajewo, 
u1. Suwalska 6A, 11-500 Gizycko 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsiywziycia polegaj'lcego na: wydobywaniu kopaliny piasku z terenu dzialek nr ew. 52, 67/1, 
68, 69/1, obr~b Uniszki Cegielnia. Planowane przedsiywziycie realizowane bydzie na terenie gminy 
Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. 

Pismem z dnia 29 wrzesnia 2017 roku, znak: GKiI.6220.7.2017 W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna wezwal Inwestora Pana lana Kitowicz 0 usuniycie brak6w we wniosku 0 wypis z rejestru 
grunt6w lub inny dokument, wydany przez organ prowadz'lcy ewidencjy grunt6w i budynk6w, 
pozwalaj'lcy na ustalenie stron postypowania, zawieraj'lcy co najmniej numer dzialki ewidencyjnej 
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oraz, 0 ile zostaly ujawnione: numer jej ksiygi wieczystej, imiy i nazwisko albo nazwy oraz adres 
podmiotu ewidencyjnego, obejmuj~cy przewidywany teren, na kt6rym bydzie realizowane 
przedsiywziycie, oraz obejmuj~cy obszar, na kt6ry bydzie oddzialywac przedsiywziycie. 
W/w uzupelnienie wplynylo do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 05 paidziemika 2017 roku. 

Inwestor do wniosku dol~czyl wymagane zal~czniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 
roku, poz. 2081). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczaj~ j~ do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a 
tiret 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc 
mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71). 

Zawiadomieniem z dnia 10 paZdziemika 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 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 
pismem GKiI.6220. 7.2017 z dnia 10 paidziemika 2017 roku zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie 0 wydanie opinii, co do obowi¢u przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko orazjego ewentualnego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 25 paidziernika 2017 
roku, znak: WOOS-L4240.1046.2017.IP wezwal W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia 
karty informacyjnej przedsiywziycia. Nastypnie tutejszy organ pismem z dnia 30 paidziemika 2017 
roku, znak: GKiI.6220.7.2017.JM(2) wezwal Inwestora - Pana Jana 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 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 roku, znak: WOOS-IL4240.1046.2017.IP.3). 

W dniu 04 stycznia 2018 roku 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 roku W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zobowi~zal 
Stowarzyszenie Zwykle Przyjazna i Bezpieczna 7-ka do szczeg6lowego wykazania zaistnienia 
w przedmiotowym postypowaniu interesu spolecznego. 

W zwi¢u z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 15 stycznia 2018 
roku poinformowal strony postypowania 0 przesuniyciu terminu zalatwienia sprawy 0 czas 
rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zwyklego Przyjazna i Bezpieczna 7-ka. 
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W6jt Gminy Wicczfnia Kosciclna po analizic odpowicdzi Stowarzyszcnia Zwyklego Przyjazna 
Bezpieczna 7-ka z dnia 22 stycznia 2018 roku wydal postanowienie nr GKiI.6220.7.2017.JM 

z dnia 05 lutcgo 2018 roku 0 odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia do udzialu na prawach strony 
w prowadzonym postypowaniu. 

Pismem z dniu 05 marca 2018 roku Stowarzyszenie Zwykle Bezpieczna i Przyjazna 7 -ka 
zlozylo zazalenie na postanowienie W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna do Samorz,!dowego Kolegium 
Odwolawczego w Ciechanowie u1. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechan6w za posrednictwem W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna. 

Pismem z dnia 07 marca 2018 roku W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal kopie akt spravvy 
do Samorz,!dowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie. Postanowieniem nr SKO/IN1419/2018 
z dnia 29 marca 2018 roku Samorz'!dowe Kolegium Odwolawcze w Ciechanowie utrzymalo 
zaskarzone postanowienie w mocy. 

W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna ponownie zawiadomil strony postypowania 0 zakOI1czeniu 
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 
GKiL6220.7.2017 z dnia 09.04.2018 r.) 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wydal decyzje 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj,!cego na wydobywaoiu kopalioy 
piasku z tereou dzialek or ew. 52, 67/1, 68, 69/1, obn;b Uoiszki Cegieloia, gm. Wieczfoia 
Koscieloa stwierdzaj,!c,! brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko. 

Pismem z dnia 11 maja 2018 r. (data wplywu: 16.05.2018 r.) 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. W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal kopie akt sprawy za 
do Samorz,!dowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie. Postanowieniem nr SKO/IN1991/2018 
z dnia 22 czerwca 2018 roku Samorz'!dowe Kolegium Odwolawcze w Ciechanowie uchylic zaskarzon'! 
decyzjy w calosci i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 

Pismem z dnia 27 lipca 2018 r. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wezwal Inwestora - Pana 
lana Kitowicza, do zlozenia v.ryjasnien w zakresie wystypowania korytarza ekologicznego, w zasiygu 
oddzialywania projektowanego przedsiywziycia. 

Pismem z dnia 07 sierpnia 2018 r. (data wplywu: 10.08.2018 r.) Inwestor - Pan Jan Kitowicz, 
zlozyl wyjasnienia w zakresie wystypowania korytarza ekologicznego w zasiygu oddzialywania 
projektowanego przedsiywziycia. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 17 sierpnia 2018 r. wyst'!pil do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska 0 ponowne wydanie opinii co do obowi¢u przeprowadzania oceny 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko i sporz,!dzaniu raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia 
na srodowisko i jego ewentualnego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 29 sierpnia 2018 r. zwr6cil siy do 
W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 uzupelninie wniosku 0 wydanie opinii 0 wniosek 0 wydanie 
decyzji srodowiskowej. lednoczesnie informuj,!c, ze wydanie opinii nast,!pi do dnia 10 pazdziernika 
2018 r. 

W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 6 wrzdnia 2018 r. poinformowal 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, ze dokumentacja zwi,!zana z wydaniem opinii zostala 
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przeslana pismem GKiI.6220.7.2017.JM (4) z dnia 10 pazdziemika 2017 r. ktore nalezy wykorzystac 

przy ponownym wydaniu decyzji. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazil ponownq opini<r, iz dla 

przedmiotowego przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko (opinia z dnia 04 paidziemika 2018 roku, znak: WOOS-II.4220.726.2018.AST.3). 

W zwiqzku z powyzszym Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy planowanego 
przedsiywziycia oraz biorqc pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniajqc lqczne uwarunkowania 
zawarte wart. 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 (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) postanowil 
odstqpic od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporzqdzenia 
raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsiywziycia, argumentujqc to 
w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowan w przedstawiony nizej sposob. 

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 Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiywziyc mogqcych 
znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Planowane do realizacji przedsiywziycie polega na wydobywaniu metodq odkrywkowq kopaliny ze 
zloza piaskow "Uniszki Cegielnia", polozonego na dzialkach 0 nr ew. 52, 67/1, 68, 69/1 obryb 0016 
Uniszki Cegielnia, gmina Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia przedmiotowego zloZa wynosi lqcznie 
ok. 8,2 ha i sklada si<r z dwoch pol wydobywczych: Pola A 0 powierzchni 2,1 ha (dzialka nr 52) oraz 
Pola B 0 powierzchni ok. 6,1 ha (dzialka nr 67/1, 68, 69/1). Zasoby geologiczne zloza zostaly okreslone 
na okolo 2382000 Mg kopaliny. Miqzszosc serii zlozowej mieSci siy w granicach ok. 13,5 do 22,0 m., 
czyli srednio ok. 17,1 m. Glybokosc zalegania zwierciadla wod gruntowych na omawianym terenie 
wynosi ok. 10,2 - 18,4 m.p.p.t., natomiast planowana glybokosc do ktorej bydq prowadzone prace 
wydobywcze wynosi ok. 23,8 m.p.p.t. Wydobycie prowadzone bydzie metodq odkrywkowq, 
wyrobiskiem wglybnym z kilku piyter wydobywczych. Wydobycie prowadzone bydzie zarowno z 
warstwy suchej jak i zawodnionej zloza. Planowane roczne wydobycie piasku b<rdzie siy wahalo 
pomiydzy 50 a 800 tysi<rcy Mg rocznie, w zwiqzku z powyzszym planowany okres eksploatacji zloza 
wyniesie ok. 40 lat. 
Wyrobisko poeksploatacyjne zostanie zredukowane w kierunku ustalonym przez wlasciwy organ. 

W otoczeniu planowanego przedsiywziycia znajdujq siy grunty Iesne, roine 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 b<rdq maszyny wykorzystywane do wydobycia kopaliny oraz samochody ciyZarowe 
transportujqce urobek. Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze eksploatacja kopalni nie wplynie 
znaczqco negatywnie na stan jakosci powietrza, ani nie spowoduje pogorszenia stanu klimatu 
akustycznego na terenach chronionych akustycznie. Stan ten ustqpi calkowicie po zakonczeniu 
wydobycia i zredukowano przedmiotowej kopalni. W celu zabezpieczenia warunkow gruntowo
wodnych terenu inwestycji i terenow sqsiednich przed zanieczyszczeniem, w wyniku potencjalnej 
mozliwosci wycieku substancji ropopochodnych lub plynow eksploatacyjnych z zaparkowanych 
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maszyn i pojazdow, wprowadzono warunek dotyczqcy utwardzenia terenu zaplecza budowy. 
lednoczesnie teren kopalni zostanie wyposazony w sorbenty substancji ropopochodnych. Ze wzglydu 
na brak odwodnienia i odpompowywania wod w trakcie eksploatacji, nie przewiduje siy powstania leja 
depresji i obnizenia zwierciadla wod podziemnych w otoczeniu wyrobiska. 

Obszar przewidziany pod \\tw. inwestycjy, polozony jest poza obszarami objytymi ochronq na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Oz. U. z 2018 r., poz. 1614). 
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 
prawnymjest 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 granicami lasow lygowych, ale w 
granieaeh korytarza ekologieznego wyznaezonego dla migracji duzych zwierzqt : Lasy Lidzbarskie
Puszcza Ramucko- Napiwodzka GKPnC-9. Korytarze ekologiezne sq. poddane szczegolnej oehronie 
w ramach sieci obszarow ehronionych wyznaczonych i zarzq.dzanyeh zgodnie z przepisami ustawy 0 

ochronie przyrody. Utrzymanie korytarzy i wlasciwe gospodarowanie w ich obrybie rna istotne 
znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunkow. Ze wzglydu na liniowq lub eiqglq. struktury (np. cieki i ich 
brzegi), albo pelnionq. funkejy (np. stawy, oezka wodne, male kompleksy lesne) sq. istotne dla migraeji, 
rozprzestrzeniania siy i wymiany genetyeznej dzikieh gatunkow. 
Z uwagi na fakt, iz na terenie kopalni nie obejmuje gatunkow lesnych, na terenie kopalni nie bydzie 
prowadzona wycinka drzew i krzewow oraz obszar wyrobiska zostanie zabezpieczony przed 
wtargniyeiem zwierzyny lesnej, nie nastq.pi ograniezenie rozprzestrzeniania siy i migracji zwierzq.t oraz 
nie dojdzie do zachowania r6znorodnosei biologieznej terenu. 
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarezonyeh wraz z wnioskiem materialow, uwzglydniajq.e 
lq.eznie uwarunkowania przedstawione wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 
o udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleezenstwa w oehronie 
srodowiska oraz 0 oeenaeh oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2018 roku, poz. 2081), wyrazam 
opiniy 0 braku konieeznosei przeprowadzenia oeeny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko. 

Tym samym kierujq.c siy skalq., usytuowaniem i wplywem na poszezegolne elementy 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zaZalenie. 

Otrzymujq: 

1. 	 Pan Jan Kitowicz TRANS-'ZWIR 
Gajewo, ul. Suwalska 6A, 11 - 500 Gizycko 

2. Strony postf}powania wg wykazu 
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Do wiadomosci: 

1. 	 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 Urzlidzie Gminy WieczJnia Koscielna 

4. 	 Strona internetowa gminy WieczJnia Koscielna 
www.ugwieczJnia.bipgmina.pl 

5. 	 A/a 
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