
k~/I''' t]S:-O..l.!2tU'BI'. 
Klerownik R fer 

stycji\yOJT GlVJINY 
Wleczfnia Koscielna mgr mi . 

WOI; mazowiec~ie Wieczfnia Koscielna, dnia 29 gru 

GKiI.6220.6.2017.JM(13) 

111111111111111111111111 
1 000000 029864 

DECYZJA 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks P?stypowania 
adm inistracyjnego (tekst jednoIity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) w zwi'lZku z art. 80 s~. 2 ustawy z 
dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego oc ~ie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (e t jednolity: 
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) 

orzekam 

odm6wic wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia p~e . aj~cego na: 
wydobywaniu kopaliny piasku z terenu dzialek or ew. 386/1, 387/1, 387/2, 388,13 9/3, obr~b 
Peplowo, gm. Wieczfoia Koscieloa, powiat mlawski, woj. mazowieckie 

UZASADNIENIE 

W dniu 25 wrzesnia 2017 roku wplyn~l do W6jta Gn:tiny Wieczfnia Kosc elpa wniosek 
(uzupelniony w dniu 05.10.2017 r.) Pana Jana Kitowicz TRANS-ZWIR Gajewo, ul. Su a~ka 6A, 11
500 Gizycko 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla p z siywziycia 

389/3, obr~b Peplowo, gm. Wieczfnia Koscieloa, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 
Pismem z dnia 29 wrzeSnia 2017 roku, znak: GKiI.6220.6.2017 W6jt Gm' ~ Wieczfnia 

Koscielna wezwal Inwestora - Pana Jana Kitowicz 0 usuniycie brak6w we wniosku 0 p s z rejestru 
grunt6w lub inny dokument, wydany przez organ prowadz~cy ewidencjy grunt6w i budynk6w, 
pozwalaj~cy na ustalenie stron postypowania, zawieraj~cy co najmniej numer dzialki et idencyjnej 
oraz, 0 ile zostaly ujawnione: numer jej ksiygi wieczystej, imiy i nazwisko albo naz y\ oraz adres 
podmiotu ewidencyjnego, obejmuj~cy przewidywany teren, na kt6rym bydzie tjealizowane 
przedsiywziycie, oraz obejmuj~cy obszar, na kt6ry bydzie oddzialywac prfe9~iywziycie. 

W/w uzupelnienie wplynylo do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 05 paZdziernik~2017 roku. 
Zawiadomieniem z dnia 10 pazdziernika 2017 roku W6jt Gminy Wieczfnia Kos ief a wszcz~l 

postypowanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji. Stosownie do ai l. 64 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodf~'SkU i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania ~.a rodowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Kos~e a pismem 
<!KiI.6220.6.20 17 z dnia 10 pazdziernika 2017 roku zwr6cil siy do Regionalnego Dyre tO

f
Ochrony 

Srodowiska w Warszawie 0 wydanie opinii, co do obowi¥ku przeprowadzenia oceny d ialywania 
na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i spor~dzenia raportu 0 oddzialywaniu prze i w ziycia na 
srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwal W6jta Gminy Wiecz i, Koscielna 
(wezwanie z dnia 25 pazdziernika 2017 roku, znak: WOOS-I.4240.1045.2017.IP) ookreslenia 
przeznaczenia dzialek pod planowan~ inwestycjy oraz wyjasnienia czy lokalizacja prz dr iotowego 
przedsiywziycia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przes zepnego oraz 
w przypadku zgodnosci lokalizacji inwestycji z w/w planem do uzupelnienia karty' rmacyjnej 

http:WOOS-I.4240.1045.2017.IP
http:KiI.6220.6.20


przedsiywziycia. Nastypnie tutejszy organ zwr6cil siy pismem z dnia 03.11.2017 r. do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska 0 wydluzenie terminu do wniesienia uzupelnienia do dnia 
15.11.2017 r. oraz wezwal Inwestora - Pana Jana Kitowicz pismem z dnia 07 listopada 2017 roku do 
uzupelnienia dokumentacji. W/w uzupelnienie wplynylo do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 
09 listopada 2017 roku. Nastypnie W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal pismem z dnia 
10 listopada 2017 roku, znak: GKiI.6220.6.2017 w/w uzupelnienie oraz informacjy, iz planowana 
inwestycja polozona jest na terenie oznaczonym symbolem R - tereny rolne. Zgodnie z art. 80 ust. 3 
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: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) w przypadku dzialalnosci okreslonej ustaw'l z dnia 9 czerwca 
2011 r. - Prawo geologiczne i g6micze, innej niz przedsiywziycia wymagaj'lce koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie zl6z kopalin, kryterium oceny lokalizacji przedsiywziycia jest 
nienaruszanie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal 
uchwalony. W/w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest zawarty zakaz wydobycia kopalin 
na terenach rolnych, wobec tego planowana inwestycja nie naruszy przeznaczenia w/w nieruchomosci. 
Na powyzsze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 28 listopada 
2017 roku, znak: WOOS-I.4240.1045.2017.IP.4 stwierdzil, ze na obecnym etapie postypowania nie 
moze zaj'lc stanowiska w sprawie wydania opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko w/w inwestycji. 
Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowana 
inwestycja polozona jest na obszarze oznaczonym symbol em R - tereny rolne, dla kt6rego 
przewidziana jest mozliwosc lokalizacji obiekt6w rolniczej zabudowy zagrodowej oraz 
wykorzystywanie teren6w do cel6w zwi¥anych z produkcj'l rolnicz'l. Zgodnie z w/w planem dla 
przedmiotowych dzialek nie przewidziano mozliwosci eksploatacji kruszywa. Na podstawie pisma 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska przepisy ustawy z dnia 27 marc a 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) jednoznacznie wskazuj'l, ze tresc 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wplywa na spos6b korzystania z uprawnien 
wlascicielskich. Ustawowa deklaracja zostala ujyta w nastypuj'lce slowa: "Ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ksztahuj'l, wraz z innymi przepisami, spos6b wykonywania 
prawa wlasnosci nieruchomosci" (art. 6 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). Uchwalenie planu miejscowego, maj'lcego charakter prawa powszechnie 
obowi'lzuj'lcego w rozurnieniu art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, skutkuje wielokierunkowo 
w stosunku do wszystkich adresat6w (skutek erga ornnes) w zakresie wykonywania praw 
wlascicielskich. Okreslanie tych praw niezgodnie z obowi(}-zuj'lcym stanem prawnym doprowadzaloby 
nie tylko do powstania stanu niezgodnosci prawa, ale r6wniez do pomniejszania jego roli, a w 
konsekwencji do stanu ambiwalentnosci i nieprzewidywalnosci prawa. 
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego S'ldu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26.04.2013 r. II OSK 
2628/11 ,jezeli plan miejscowy nie przewiduje przeznaczenia terenu pod okreslone przedsiywziycie, 
to organ rna obowi¥ek, wobec braku zgodnosci przedsiywziycia z planem wydac decyzjy odmown'l". 

W zwi¥ku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy planowanego 
przedsiywziycia oraz bior(}-c 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 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 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 stronom odwolanie do Samorz<tdowego Kolegium ~rOlaWCZegO 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna, w terminie cz}e astu dni od 
dnia jej doryczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze siy zrzec prawa di. wniesienia 
odwolania wobec organu administracji publicznej , kt6ry wydal decyzje . 

Z dniem doryczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia 0 zrzeczeni~ ~iy prawa do 
wniesienia odwolania przez ostatni<t ze stron postypowania, decyzja staje $iy ostateczna 
i prawomocna (art. 127a Kodeks postepowania administracyjnego). I 

Otrzymujq: 

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

2. Strony Postfpowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

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

2. 	 Pani Krystyna Pokus 
Soltys wsi Peplowo 
zam. Pepfowo 34, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

3. 	Tablica ogloszen w Urzfdzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

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

5. 	A/a 

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pl

