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Obwieszczenie 

 

Burmistrz Łomianek działając na podstawie: 

1) art. art. 74 ust. 3 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. 247) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256  

z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, 

2) art. 85 ust. 3 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 podaje do publicznej wiadomości, 

że w dniu 19 kwietnia 2021 r. wydał decyzję znak: WOŚ.6220.4g.2020/2021.HK o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej 

H=42,5 Emitel S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska 

S.A.WWA_LOMIANKI_KIELPIN nr 14070 planowanej na działce nr ew. 323/1 w Kiełpinie  

gm. Łomianki. 

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Zarządu Zlewni w Warszawie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Warszawie można zapoznać się siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 

71 w poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00 i od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, po 

wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (22 888 98 85) lub mailowo 

(piotr.kaczmarczyk@lomianki.pl).  

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

 

Do obwieszczenia (14 dnia) w Urzędzie Miejskich w Łomiankach: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2) na tablicy w Urzędzie przy ul. Warszawskiej 71, 05-092 Łomianki. 
 
 
Wywieszono dnia……………………………. 

Zdjęto dnia ……………………………………. 
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