
Burmistrz Chojnowa 
Plac Lamkowy I 

59-225 Chojn6w Choj now, dnia 14.07.2017 r. 
GR.6220.5.20 17 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art . 123, zgodnie z art . 61a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca J960r. Kodeks 
postepowania administracyjnego (t.j. Oz. U. z 20 17r., poz. 1257 zc zm.), po rozpatrzeniu wniosku 
Roberta Gadomskiego - Electronik Control System S.A. dzialajacego w imieniu Orange Polska 
S.A. al. Jerozolimskie )60, 02-326 Warszawa, dotyczacego wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajqcego na budowie stacji bazowej telefonii 
komorkowej Orange Polska SA. 0 numerze 68572 PLG Chojnow, na dziafce nr 40 obr. 2 miasta 
Chojnowa 

postaoawiam: 
odmowic wszczecia postepowania ° wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie stacji bazowej telefonii komorkowe] 
Orange Polska S.A. a numerze 68572 PLG Chojnow z uwagi na to, it planowane przedsiewziecia 
nie kwalifikuje sie do przedsiewziec okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 
9 listopada 20 J0 r. w sprawie przedsiewziec rnogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko 
(t .j . Dz .U. z 20 16 r., poz. 71. 

UZASADNIENIE 
Wnioskiem z dnia 20.06.2017 r. Pan Robert Gadomski zam. ul, Starolecka 7, 61-361 

Poznan, wystapil 0 wydanie decyzj i 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsiewziecia polegajaccgo na budowie stacji bazowej tclefonii kornorkowej Orange Polska 
S.A. 0 numerze 68572 PLG Chojnow. 

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca wnioskuje 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach na budowe stacji bazowej telefonii kornorkowej , ktora na podstawie obliczen, 
wnioskow i oswiadczenia projektanta, zawartych w karcie informacyjnej nie kwalifikuje sie do 
przedsiewziec okrcslonych w aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko 
(tj, Dz.U. z 20 J6 r., poz. 71). 

Brak jest przepisu prawnego, w oparciu 0 kt6ry mozna wydac dCCY7jy 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach na realizacje przedrniotowego przedsiewziecia, co uzasadnia odrnowe 
wszczecia postepowania w rozumieniu art. 61a kpa. 

Biorac powyzsze pod lIwagy orzeczono jak w sentencji postanowienia. 

POUCZENIE 
Na ruruejsze postanowienie slut)' stronie zazalenie do Sarnorzadowego Kolegiurn 

Odwolawczego w Legnicy za posrednictwem Burmistrza Miasta Chojnowa w terminie 7 dni 
od dnia dorcc zcnia postanowienia. 
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OtrzYI11u hl: 
I.	 Robert Gadom ski 

ul. Starolecka 7 
61-361 Poznan 

2.	 Orange Polska S.A.
 
AI. Jerozolirnskie 160
 
02-326 Warszawa
 

3.	 a/a. 


