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Urzad Dzielnicy Wawer

Wydzial Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer
ul. Zeganska 1, pok. 216, 04-713 Warszawa, tel. 224436952,224436953, faks 22 4437048
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WAB-D-XIII-WOR.0003.19.2014.ICH 26/Warszawa, dnia ... I06.2014r.

Pan Bernard Wojciechowski
Samorzad Mieszkanców Osiedla Sadul,
Dzielnica Wawer m. sloWarszawy
04-687 Warszawa

ul. Lucerny 110

dotyczy: Interpelacii Nr 10/RO Sadul Pana Bernarda WoiciechowskieQo PrzewodniczaceQo Radv
Osiedla "SADU L"

W odpowiedzi na Interpelacje Nr 1O/RO Sadul z dnia 04.06.2014r. Pana Bernarda
Wojciechowskiego Przewodniczacego Rady Osiedla "SADUL", informuje, ze:

pozwolenie na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej nr 20882 skladajacej sie z wiezy
wraz z zespolem anten i kontenera technicznego z urzadzeniami nadawczo - odbiorczymi na
dzialce ew. nr 50 z obrebu 3-13-12 przy ul. Lucerny 3/11 w Warszawie zostalo wydane w
2004r. na podstawie decyzji Prezydenta m. st. Warszawy Nr 1170/2004 z dnia 23.12.2004r.
Wojewoda Mazowiecki decyzja z dnia 17.03.2005r., znak: WRR.I/W-7144-PLDW/5/D 553/2005
utrzymal w mocy w/w decyzje, .

pozwolenie na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Nr BT 10271 Zastów wraz z
wieza antenowa o wys. 60m na dzialce ew. nr 45 z obrebu 3-13-12 przy ul. Lucerny 3/11 w
Dzielnicy Wawer w Warszawie zostalo wydane na podstawie decyzji Prezydenta m.st.
Warszawy Nr 1188/2011 z dnia 21.12.2011 r.. Wojewoda Mazowiecki Decyzja Nr 223/12 z dnia
7.03.2012r., znak: WIS-1.7144.7.6.2012.AR umorzyl postepowanie odwolawcze od decyzji
Prezydenta nr 1188/2011 z dnia 21.12.2012r. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z
dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajów
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczególowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko, w/w inwestycja nie kwalifikowala sie do sporzadzenia raportu
oddzialywania na srodowisko a w konsekwencji uzyskania przez inwestora decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

- obecnie toczy sie postepowanie administracyjne w sprawie budowy stacji bazowej telefonii
Komórkowej PLAY nr WAR2069E na dzialce ew. nr 45 z obrebu 3-13-12 przy ul. Lucerny w
Warszawie.

Otrzymuja:

1. adresat

2. ala


