
Rozdrażew, dnia 8.10.2018 r. 

GK.6220.4.2018 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257) 

WÓJT GMINY ROZDRAŻEW  

POSTANAWIA 

zawiesić postępowanie administracyjne na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7                       

w imieniu, którego działa pełnomocnik RFcell Technologies Sp. z o.o. Niepodległości 18;                               

02-653 Warszawa z dnia 3 października 2018r. r. (wpływ do tut. Urzędu 5 październik 2018r.)                            

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  polegającej                    

na budowie: ,,Stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki                           nr 

641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009 Rozdrażew”.  

UZASADANIENIE 

W dniu 18 września 2018 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7,                   

02-677 Warszawa za pośrednictwem pełnomocnika RFcell Technologies Sp. z o.o. Niepodległości 18; 

02-653 Warszawa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  

polegającej na budowie: ,,Stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki   

nr 641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009 Rozdrażew. 

W dniu 5.10.2018r. inwestor złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie  wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 

"Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009 Rozdrażew.  

Zgodnie z treścią art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 

administracyjnego (t.j.Dz.U. 2017 poz. 1257) organ może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to 

strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz 

nie zagraża to inwestorowi społecznemu. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postepowania 

żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postepowania uważa się                  

za wycofane. Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, nie zaś z urzędu.  

Organ uznając, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki zawieszenia postępowania 

administracyjnego, postanowił jak na wstępie.  

 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kaliszu, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.  

 

         

               Wójt Gminy  

        /-/ Mariusz Dymarski 


