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Z A W I A D O M I E N IE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 
 Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 274, 784, 922, 1211) oraz art. 61 

§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 735) 

zawiadamiam, 

że na wniosek firmy  Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1 w Warszawie z dnia 

10.05.2021 r. (uzupełnionego 05.07.2021 r.)  reprezentowanej przez pełnomocników - Pana 

Piotra Olszewskiego oraz Panią Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4 w Gdyni, zostało wszczęte 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na:  

„Budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr ew. 237/6 w miejscowości 

Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie”. 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                               

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym 

wykazie danych zawierającym informacje o środowisku. 

Stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania administracyjnego oraz możliwość składania uwag i wniosków w siedzibie 

Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2, pok. 6 w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po 

zaopiniowaniu i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Jeleniej Górze. 

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz 

opinii pomocniczych. 

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 

przyczyn niezależnych od organu. 
 

 
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 

2. Strony postępowania zgodnie z załącznikiem pozostającym w aktach Urzędu Gminy 

3. a/a 

Zawiadomienie umieszczono: 

1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich  

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich 


