
  Naruszewo 15.03.2007 r.  
  Nr 7624 / 4 / 07                                                                                                                             

   
Z a w i a d o m i e n i e  

o wszczęciu postępowania administracyjnego  
   
   

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania n administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  
   

z a w i a d a m i a m  
   
że w dniu że w dniu 8 marca 2007 roku na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. ul. Al. 
Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa reprezentowanej przez Inwestora Zastępczego: 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 z ostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie 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.  
   

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z 
art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.  
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i 
wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Naruszewie, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu w 
terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  
   

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/wym ustawy oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 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 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia    w przedmiotowej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:  

       Wojewodą Mazowieckim,  
       Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.  

   
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień.  
   
            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 
organu.  
            Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele    i 
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego 
adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.  
                                                                               Wójt   Gminy  



                                                                     / - / mgr inż. Jerzy   Szymczak  
   
  Otrzymują  
1.   Inwestor – Polska   Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.  
                        Al. Jerozolimskie 181  
                       02-222 Warszawa  
2. Pełnomocnik – Pan Wojciech Och  
                              Atem Polska, Filia Warszawa  
                              ul. 17-go Stycznia 56  
                             02-146 Warszawa  
3.   Strony postępowania  
4.   a/a  
   
Sprawę prowadzi: insp. ds. planowania przestrzennego  
Teresa Krawczewska, tel. 0-23 / 663-10-18  
  
  

  Naruszewo 20.03.2007 r.  
   
  Nr 7624 / 4 / 07     
                                                                                                                            

INFORMACJA  
   

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Wójt Gminy Naruszewo informuje, że 

dnia      20 marca 2007 roku zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o 

dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dane o wniosku   Polskiej 

Telefonii Cyfrowej     Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:  
   

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski planowanej do realizacji na 

działce nr 7   w miejscowości Troski   gmina Naruszewo powiat płoński woj. mazowieckie  
   
            Z w/wym. wnioskiem oraz raportem oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko 

można zapoznać się w siedzibie urzędu Gminy w Naruszewie, pokój nr 4 codziennie od poniedziałku 

do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 8 00 do 16 00 .  
            Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w tutejszym urzędzie w formie 

pisemnej w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.  

                                                                                                Wójt   Gminy  
                                                                                  / - / mgr inż. Jerzy Szymczak  
  Zamieszczono:  

1. Tablica ogłoszeń U.Gm w/m  
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Troski - Wróblewo  



3. Biuletyn Informacji Publicznej U.Gm. Naruszewo  
Otrzymują:  
1.   Inwestor – Polska   Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.  
                       Al. Jerozolimskie 181  
                       02-222 Warszawa  
2. Pełnomocnik – Pan Wojciech Och  
                             Atem Polska, Filia Warszawa  
                              ul. 17-go Stycznia 56  
                             01-146 Warszawa  
3.   Strony postępowania  
4.   a/a  
   
Sprawę prowadzi insp. ds. planowania przestrzennego  
Teresa Krawczewska, tel. 0-23 / 663-10-18 apisać  
 


