
Naruszewo, dnia 23.02.2006 r. 

Nr 7624/ 2/ 06 

  

D E C Y Z J A  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia  

   

         Na podstawie przepisu art. 46 a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm) oraz art. 104 Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98,  poz.  1071, w związku z: 

• art. 46 ust 1 oraz art. 48 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm),  

• § 2 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, 
poz. 2573 z późn. zm.) 

• raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Instalacji 
antenowej amatorskiej radiostacji krótkofalowej Andrzeja 
Makowskiego na pasma: 14, 21, 28 MHZ” w m. Żukowo gmina 
Naruszewo, powiat Płońsk opracowanym przez Pana Andrzeja 
Godlewskiego ul. Erazma Ciołka 24 m. 25, 01-443 Warszawa 

po uzgodnieniu: 

•  z Wojewodą Mazowieckim – postanowienie z dnia 23.01.2006 r. 
znak: WŚR.III.JL/6613-1/237/05/06,  

• z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie 
- postanowienie z dnia 06.01.2006 r. znak:: ZNS.713-1770-1/05-
06.GC,  

  

o r z e k a m  

   

określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa masztu stalowego 
wraz z montażem na nim amatorskiej radiostacji krótkofalowej na działce o numerze 
ewidencyjnym 30 w miejscowości  Żukowo gmina Naruszewo pow. płoński, woj. mazowieckie w 
sposób następujący: 

1. przedsięwzięcie zaprojektować tak, aby praca radiostacji nie powodowała występowania w miejscach 
przebywania ludzi, w tym w przestrzeni do 2 m nad terenem oraz dachami budynków sąsiadujących, pól 
elektromagnetycznych o wartościach gęstości mocy wyżej od 0,1 W/m 2 , a składowej elektrycznej natężenia 
pola wyżej od 7V/m, 

2. w przypadku realizacji nowych budynków bądź rozbudowy istniejących w zasięgu oddziaływania anten 
nadawczych, może wystąpić konieczność zmiany warunków pracy stacji w taki sposób, aby obszary pól 
elektromagnetycznych o wartościach wyższych niż graniczne, nie obejmowały swym zasięgiem miejsc 
dostępnych dla ludzi, 

3. po zrealizowaniu radiostacji należy wykonać pomiary kontrolne rozkładu pól elektromagnetycznych wokół 
radiostacji na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w 
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883); warunkiem oddania radiostacji do użytkowania jest 



brak występowania w miejscach dostępnych dla ludzi pól elektromagnetycznych o ponadnormatywnych 
wartościach, 

4. radiostację należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami – rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1933)  

  

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

  

U z a s a d n i e n i e  

   

Inwestor zwrócił się do organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu stalowego wraz z montażem na nim amatorskiej radiostacji 
krótkofalowej planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości  Żukowo 
gmina Naruszewo. 

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 roku w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne. 

Zgodnie z zapisem art. 48 ustawy Prawa ochrony środowiska uzgodniono przedsięwzięcie z Wojewodą 
Mazowieckim w Warszawie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie. Ustalenia 
zawarte w  sentencji decyzji uwzględniają wyżej wymienione uzgodnienia.  

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowani przestrzennego, w związku z tym Wójt Gminy Naruszewo w trybie art. 59 ust 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.) wydał dla przedsięwzięcia  decyzję ustalającą warunki zabudowy. 

W tym stanie rzeczy postanowiono jak we wstępie. 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

                                                                                       Wójt Gminy  

                                                                            /-/ mgr inż. Jerzy Szymczak  

   

   

Otrzymują:  

1.     Inwestor                            

2.   Strony biorące udział w postępowaniu 

       (zgodnie z wykazem)  

3.   Tablica ogłoszeń Urzędu w/m 

4.   Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: 

      ugnaruszewo@bip.org..pl  

 


