
Naruszewo, dnia 22.11.2007 roku  
   
Nr 7624 / 4 / 07         

   
DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA  

   
   
 Wójt Gminy Naruszewo na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z późn. zm.)  
   

u m a r z a  
   

postępowanie w sprawie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 181,   
02-222 Warszawa reprezentowanej przez Inwestora Zastępczego: Pana Wojciecha Och – 
ATEM-POLSKA Sp. z o.o. Filia Warszawa, ul. 17-go Stycznia 56, 02-146 Warszawa na 
podstawie upoważnienia   numer BZ/9033/2007 z dnia 07.02.2007 roku  
dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na:  
budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski (wieża kratowa wraz   z 
posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) na 
działce o numerze ewid. 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo woj. mazowieckie.  
   
   

Uzasadnienie  
   

W dniu 29.10.2006 r. inwestor zastępczy złożył oświadczenie, iż w związku   z 
wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21   sierpnia 2007 roku (Dz.U. Nr 
158, poz. 1105) zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) 
projektowana stacja bazowa Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 22553 –Troski o 
planowanej lokalizacji w Troskach na działce nr ewid. 7 nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Do oświadczenia 
przedłożył   Identyfikację przedsięwzięcia pod względem wymagania sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, z której wynika, że inwestycja ta nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 oraz, że 
inwestycja ta nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 
wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 cytowanego wyżej rozporządzenia.  
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 158, poz. 1105) 
nie zawiera przepisów przejściowych, co oznacza, że jego przepisy   należy stosować także            
w postępowaniach w sprawach wydania decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   
zgody na realizację przedsięwzięć wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed 
dniem jego wejścia w życie, tj. 31 sierpnia 2007 roku.  



W związku z powyższym postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 08.03.2007r.   w 
świetle zmienionych przepisów ochrony środowiska stało się bezprzedmiotowe i należało 
orzec jak we wstępie.  

   
   

Pouczenie  
   

Na podstawie art. 127 § 1 i 2   kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie, 
które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 kpa wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    
w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6 za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie   
14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
   
        Pełniąca Funkcję Wójta  
   
        / - /   inż. Elżbieta Klepczyńska  
Otrzymują:  
1.   Inwestor – Polska   Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.  
                       Al. Jerozolimskie 181  
                       02-222 Warszawa  
2.   Pełnomocnik – Pan Wojciech Och  
                             Atem Polska SP. z o.o., Filia Warszawa  
                             ul. 17-go Stycznia 56  
                             02-146 Warszawa  
3 .   Pan Waldemar Gustaw Sękowski  
            Troski, 09-162 Nacpolsk  
4. Pan Michał Kolczyński – sołtys sołectwa Troski-Wróblewo  

zam. Troski, 09-162 Nacpolsk (dwa egz. z prośbą o wywieszenie 1-go egz. na 
tablicy ogłoszeń - do publicznej wiadomości)  

5.   Pani Katarzyna Szacińska  
              ul. Majdańska 1 m.83  
             04-088 Warszawa  
6.   Pan Włodzimierz Zawadzki  
              Troski, 09 – 162 Nacpolsk  
7.   Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Płońsku  
     ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk  
8.   Polskie Koleje Państwowe S.A.  
     Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie  
     ul. Armatnia 14,   01 – 246 Warszawa  

  9.   Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo  
10. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
      w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa  
11. Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
      Wydział Środowiska i Rolnictwa  
      ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
12. Ministerstwo Środowiska  
      ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa  
13. a/a  
   
Zamieszczono:  



1. Biuletyn Informacji Publicznej: ugnaruszewo@bip.org.pl  
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy.  
   

   
Sporządziła: insp. ds. planowania przestrzennego  
Teresa Krawczewska, tel. 023 / 663-10-18  

   
   
 


