WÓJT GMINY KLEMBÓW
Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Powiat Wołomiński,
woj. mazowieckie

GOŚ.6220.19.11.2021

Klembów, 25 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021
r., poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Klembów
zawiadamia,
że dnia 25 marca 2022 roku została wydana decyzja nr 6220.19.2021 Wójta Gminy Klembów
o umorzeniu w całości postępowania o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia
polegającego na „budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości
maksymalnej 48,5 m. n.p.t. (50,0m z odgromami)| wraz z instalacją radiokomunikacyjną
Orange Polska S.A. o nazwie: WWA_Klembów_Nowy Kraszew 7/14086”.
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają
prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją w każdym stadium
postępowania. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr.
Żymirskiego 38, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
ooś, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klembów oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Wójt
/-/ Rafał Mathiak

Otrzymują:
1. strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa.
2. a/a.

Wywieszono dnia 28.03.2022r
Zdjęto dnia………………….

WÓJT GMINY KLEMBÓW
Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Powiat Wołomiński,
woj. mazowieckie

Klembów , 25.03.2022 r.

GOŚ.6220.19.10.2021

Decyzja nr 6220.19.2021
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku firmy Emitel S.A.
reprezentowanego przez (….) który wystąpił do Wójta Gminy Klembów o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach,
umarzam w całości postępowanie
polegające na „budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5
m. n.p.t. (50,0m z odgromami)| wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o
nazwie: WWA_Klembów_Nowy Kraszew 7/14086”,
UZASADNIENIE
W dniu 13 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy Klembów wpłynął wniosek firmy (……) o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie wieży
telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m. n.p.t. (50,0m z odgromami)|
wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie: WWA_Klembów_Nowy
Kraszew 7/14086”.
W dniu 13.01.2022 r. Wójt Gminy Klembów poinformował strony postępowania
zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, które zostało podane do wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klembów oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie.
Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś) tutejszy
organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii w
sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia oraz – w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku – o określenie zakresu raportu o
oddziaływaniu na środowisko.
Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wołominie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
odziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz – w przypadku stwierdzenia
takiego obowiązku – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydanie opinii w sprawie obowiązku
przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz – w
przypadku stwierdzenia takiego obowiązku – o uzgodnienie w drodze postanowienia o którym mowa
w art. 64 ust. 1c ustawy ooś.
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny pismem znak ZS.7040.25.2022 AK
z 21.02.2022 r. ( wpływy do tut. urzędu 25.02.2022r.) poinformował, że nie znajduje podstawy
prawnej do wydania opinii.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem pismem znak
WA.ZZŚ.2.435.1.12.2022.PJ z dnia 28.01.2022 r. odmówił wszczęcia postępowania w przedmiotowej
sprawie.

Wójt Gminy Klembów pismem znak GOŚ.6220.19.7.2021 z dnia 17.02.2022r. wycofał wniosek od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOSI.4220.93.2022.AST.2 poinformował, że w związku z wycofaniem wniosku przez Wójta Gminy
Klembów dalsze prowadzenia postępowania jest bezzasadne.
Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. z 2019, poz.1839) planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływujących na środowisko oraz nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, dla planowanej inwestycji nie jest konieczne przeprowadzenie
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jej wpływu na
środowisko, gdyż postępowanie stało się bezprzedmiotowe.
Bezprzedmiotowość postępowania może mieć charakter pierwotny i następczy.
Dostrzeżenie przez organ administracji publicznej stanu bezprzedmiotowości postępowania nie jest
często możliwe na etapie „przedprocesowym”. Wymaga to wielu czynności wyjaśniających, które
powinny być jednak podejmowane w ramach już toczącego się postępowania, a nie poza nim. Związane
będzie to ze skomplikowanym stanem prawnym i faktycznym sprawy, wielością podmiotów w nim
występujących bądź też innymi okolicznościami, które będą wymagały od organu podjęcia odpowiednich
czynności procesowych. Dopiero po podjęciu tych czynności organ administracji publicznej jest w stanie
dostrzec pierwotną bezprzedmiotowość postępowania. Wówczas dopiero ma obowiązek wydania decyzji
o jego umorzeniu.
Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może
umorzyć postępowanie gdy z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części,
organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w
części.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem
organu wydającego decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie
14 dni od daty doręczenia

Wójt
/-/ Rafał Mathiak
Otrzymują:
1. (….)
2. Strony postępowania ( przez obwieszczenie)
3. a/a.

Sprawę prowadzi: Agata Dobrosz
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
tel.: 29 753-88-07, a.dobrosz@klembow.pl

2

