
Naruszewo, dnia 28.12.2007 roku  
   
   
Nr 7624 / 6 / 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 Komórkowej Centertel Sp. z o.o. ul. 
Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dariusza 
Cierzniakowskiego zam. Wielka Nieszawka ul. Przemysłowa 14, 87-165 Cierpice 
działającego na podstawie Pełnomocnictwa dalszego nr C1/4743/07 z dnia 31 marca 2007 
roku dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK 
Centertel Sp. z o.o. pn. „SŁOMIN” Nr 5610/1426 na działce nr ewid. 73 w miejscowości 
Żukowo Poświętne gmina Naruszewo.  
   

Uzasadnienie  
   

W trakcie prowadzonego postępowania w dniu 31 sierpnia 2007 roku na mocy 
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 
rozbudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. pn. „SŁOMIN” 
Nr 5610/1426 na działce nr ewid. 73 w miejscowości Żukowo Poświętne gmina Naruszewo 
nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 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, a także 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 31 lipca .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.  
   
         W ó j t  
   
       / - / mgr inż. Beata Pierścińska  
Otrzymują:  
1.   Inwestor – Polska   Telefonia Komórkowa  
                       Centertel Sp. z o.o.  
                        ul. Skierniewicka 10A  
                       01-230 Warszawa  
2.   Pełnomocnik – Pan Dariusz Cierzniakowski  
                                     Wielka Nieszawka  
                                     ul. Przemysłowa 14  
                                      87 – 165 Cierpice  
3.   Pani Elżbieta Ulicka Żukowo Poświętne, 09-162 Nacpolsk  
4.   Pan Krzysztof Ulicki Żukowo Poświętne, 09-162 Nacpolsk  
5.   Pan Jan Skopczyński Kobylniki, 09-450 Wyszogród  
6.   Państwo Andrzej Stefan i Anna małż. Pekról Nacpolsk, 09-162 Nacpolsk  
7.   Pan Piotr Kołakowski Słomin, 09-450 Wyszogród  
8.   Pan Dariusz Domżała Słomin, 09-450 Wyszogród  
9.   Państwo Jan i Elżbieta małż. Staniszewscy Słomin, 09-450 Wyszogród  
10. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25,              
03-808   Warszawa  
11. Pan Tadeusz Majewski Żukowo Poświętne, 09-162 Nacpolsk    
12. 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  

   
 


