Naruszewo, dnia 01.04.2008 roku

Nr 7624 / 4 / 07/08

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.)
umarza
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 upowaŜnienia 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 (wieŜa 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 złoŜył oświadczenie, iŜ w związku
z wejściem w Ŝycie 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 przedłoŜył
Identyfikację przedsięwzięcia pod względem wymagania
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, z której wynika, Ŝe 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, Ŝe inwestycja ta nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko moŜe być
wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 cytowanego wyŜej rozporządzenia.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 158, poz. 1105)
nie zawiera przepisów przejściowych, co oznacza, Ŝe jego przepisy naleŜy stosować takŜe
w postępowaniach w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięć wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed
dniem jego wejścia w Ŝycie, tj. 31 sierpnia 2007 roku.
W związku z powyŜszym postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 08.03.2007r.
w świetle zmienionych przepisów ochrony środowiska stało się bezprzedmiotowe i naleŜało
orzec jak we wstępie.
Ponadto od decyzji numer 7624/4/07 wydanej przez Wójta Gminy Naruszewo w dniu
22 listopada 2007 roku o umorzeniu postępowania dotyczącego przedmiotowej sprawy strona
postępowania wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Ciechanowie. SKO w Ciechanowie własną decyzją numer: SKO/I/V/ 1047/2007 z dnia
22 stycznia 2008 roku zaskarŜoną decyzję uchyliło w całości i przekazało sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Następnie Wójt Gminy po
ponownym rozpatrzeniu materiału dowodowego poinformował strony o zakończeniu
postępowania, bowiem materiał dowodowy nie uległ zmianie. Na otrzymane zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego strona pismem z dnia 28 lutego 2008 roku
(wpłynęło do Urzędu dnia 3 marca 2008 r.) wniosła o:
1. dokonanie oględzin i wykonanie pomiarów odległości od miejsca lokalizacji w/w
przedsięwzięcia do działek graniczących z działką nr 7 oraz odległości do budynków na nich
połoŜonych,
2. wydanie decyzji odmawiającej udzielenia inwestorowi uzgodnień środowiskowych
dla realizacji w/w przedsięwzięcia.
Wójt Gminy odmówił przeprowadzenia dowodu z wniosku strony polegającego na
dokonaniu oględzin i wykonaniu pomiarów odległości od miejsca lokalizacji w/w
przedsięwzięcia do działek graniczących z działką nr 7 oraz odległości do budynków na nich
połoŜonych uniemoŜliwiając stronie przeciąganie postępowania przez zgłaszanie zbędnych
wniosków dowodowych, tj. dotyczy takich okoliczności, które juŜ zostały bezspornie
ustalone.
Identyfikacja przedsięwzięcia pod względem wymagania sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko wykazała, iŜ 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 § 3 ust. 1 pkt 8
wyŜej wymienionego Rozporządzenia Radzy Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. oraz nie
zalicza się do innych przedsięwzięć, dla których zachodziłaby konieczność dokonania
oględzin i wykonania pomiarów odległości od miejsca lokalizacji w/w przedsięwzięcia do
działek graniczących z działką 7 oraz odległości do budynków na nich połoŜonych zgodnie z
wnioskiem strony.
Jednocześnie wobec faktu, Ŝe inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć dla których
wymagane jest sporządzenie raportu na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 1 pkt 8 w/wym.
Rozporządzenia nie będzie wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia, wobec tego wydanie decyzji odmawiającej udzielenia
inwestorowi uzgodnień środowiskowych dla realizacji w/w przedsięwzięcia nie jest moŜliwe.

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.
Wójt Gminy
/ - / mgr inŜ. Beata Pierścińska
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