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DECYZJA Nr 33/2016

Napodstawie art.4 ust.2pkt1, art.50 ust. l, art.5l ust. l, art.53 ust. 1,2,3 iart.54 ustawy zdnia2T
rnarca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zn.) oraz art. 104 i

art. l07 ustawy z dnia 14 czerwca l960 r. Kodęks postępowania administracyjnego Q.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23

ze zn.)
po ponownym rozpatrzeniu wniosku zlożonego w dniu 03.02.Ż012 r. przezi
P4 Sp. z o.o. uI. Taśruowt 7, 02-677 łl/arszawa reprezentowanQ Przez pełnontocnika Artura Sokołowskiego
w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
butlowr stacji blzowej KoZ 4430 A telefonii koruórkowej sieci P4
zlokttlizowttttej nc działce nr I54/3 poklżonej w nliejscowości Regów Nowy

ODMAWIAM USTALENIA WARUNKOW LOKALIZACJI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

pod nazwą:

BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMORKOWEJ SIECI P4
zlokalizowanej na działce nr l54/3 położonej w miejscowości Regów Nowy w gminie Gniewoszów

Granice lokalizacji inwestycji nadziałce nr ewid. l54l3 oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali l:1000
stanowiącej część gt'aficzną niniejszej decyzji (załącznik nr l) - linią przerywaną koloru ozarnęgo i literarni
ABCD.

Uzasadnienie
Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostalo wszczęte na wniosek P4 Sp. z o'o' ul. Taśnlową 7,

02-677 |I/arszawa reprezentowanej przez pelnomocnika Artura Sokołowskiego. Wnioskodawca w)stępuje o
lokalizację inwestycji infrastrukturalne.j polegajqcej na budowie stacji bazowej KoZ 4430 A telefonii
komórkowej sieci P4. Planowana stacja obejmuje budowę wieży o konstrukcji stalowej osadzonej na
fundamencie' o łącznej wysokoŚci 55 m' urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze
zlokalizowane u podstawy wieży w jej wnętrzu osadzone na wykonanych rusztach. Anteny nadawcze:
_ 5 anten radiolinii z czego 3 anteny umieszczone na wysokości 49'50 m n.p.t. i 2 anteny na wysokoŚci

48,50 m n.p.t.

- 6 anten sektorowych zczego 3 anteny umieszczone na wysokości 52'l0 m n.p.t. i 3 anteny umieszczone
na wysokości 5l'90 m n.p.t.

_ Anteny sektorowe kaŻda o równowaŻnej mocy promieniowanej izotropowo wynoszącej dla częstotliwoŚci
2100 MHz i 900 MHz odpowiednio 4425,88W i2666,86 W.

Decyzją nr 24/2010 z dnia 26 sierpnia 20 l0 r. Wójt Gminy Gnięwoszów odrnówił ustalenia warunków
lokalizacji inwestycji w związku z protestami właścicieli działęk sąsiednich. Wnioskodawca odwołał się od
decyzji Wójta. Sarnorządowe Kolegiurn odwoławcze decyzją z dnia 08.l l.20 l0 r. uchy|iło zaskarŻonądecyzjęi
przekazało Sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Wójt Gminy wydał decyzj ę nr 24l20ll z
dnia27 maja20ll r. znak GTK-733l126ll0 ustalającą warunki loka|izacji dla inwestycji ce|u publicznego dla
wnioskowanej inwestycji. od decyzji wpłynęło odwołanie. Samorządowe Kolegium odwoławcze decyzjązdnia
06.l0.20ll r. znak sKo/ZPl24llzl'llll0 uchyliło zaskarŻoną decyzję i przekazało Sprawę do ponownego
rozpatrzeniaprzez organ l instancji. Po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora Wójt Gminy dnia 3l sierpnia
2012 r' wydał decyzję usta|ającą warunki lokalizacji dla przedmiotowej inwesĘcji. Po rozpatrzeniu odwołania
od decyzji Wójta Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 2l lutego 2013 r. uchyliło zaskarŻoną
decyzję w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Po uzupełnieniu
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wniosku przez Inwestora Wójt Gminy dnia 6 lutego 20l5 r. wydał decyzję ustalającą warunki lokalizacji dla

przedmiotowej inwestycji . Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Sarnorządowe Kolegiurn odwoławcze

decyzją z dnia 16 czerwca 2015 r. uchyliło zaskarŻoną decyzję w całości i sprawę przekazało do ponownego

rozpatr zenia organowi p ierwszej instancj i.

Po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora Wójt Grniny dnia l7 lutego 20 l6 r. wydał decyzję ustalającą warunki

lokalizacji dla przedrniotowej inwestycji. Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Samorządowe Kolegium

odwoławcze decyzją z dnia l0 częrwca2016r. uchyliło zaskarŻoną decyzję w całości i sprawę przekazało do

ponownego rozpatr zenia organowi pierwszej i nstancj i.

SKo zwróciło uwagę na konięczność uzupełnienia braków wniosku inwestora i doprecyzowanie nieścisłoŚci

takich jak, między innymi, dostarczenię prawidłowych map spełniających wyrnogi art.52 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzęnnym' Z zaznaczonym terenęm objętyrn wnioskięrn i obszarem oddziaływania

przedsięwzięcia orazjednoznacznego sprecyzowania w formie opisowej i graficznej parametrów planowanej

inwestycji i jej oddziaływania. W opinii SKo uzupełnione braki umozliwią dopiero merytoryczne rozpatrzenie

wniosku oraz prawidłowę wyznaczenie kręgu podmiotowego postępowania. SKo zwróciło równiez uwagę na

konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającęgo z zakręsie okreŚlonyn par. 3 rozporządzenia Rady

M inistrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 7 1).

organ l instancji uwzględnił uwagi i zalęceniaZawalltę w decyzji SKo.
W wyniku przeprowadzonej w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art.53 ust.3 ustawy zdnia2T marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analizy warunków i zasad zagospodarowania teręnu

orazjego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych orazanalizy stanu faktycznego i prawnego tęrenu' na

którytl przewiduje się realizację inwestycji ustalono:

- Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przęStrzennym

poprzez pojęcie ,,inwestycji celu publicznego'' należy rozurnieć dzlałania o znaczeniu lokalnym (grninnyrn)

i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkirn i krajowym), stanowiące realizację cęlÓw, o których mowa w

art. 6 ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ustawazdnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchornościami, w art. 6 stwierdza, Że celem publicznyn jest między innyrni budowa,

utrzymanie oraz wykonywanię robót budow|anych w zakresię urządzeń łączności publicznej.

- Zgodnie z przepisami art. 50 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzęnnyln, inwestycja cęlu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w
przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Działka, na

której Wnioskodawca zalnięrza ręalizowaĆ planowane przedsięwzięcie nie jęst objęta usta|eniami żadnego

obowiązu.jącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ogłoszono o przystąpięniu do

sporządzenia planu.

- Działka nr |5413 Stanowi własność Państwa Marka i Krystyny Madejskich (wg wypisu z rejestru gruntów).

- Działka nie jest zabudowana, rna powierzchnię 0,l7 ha, położona jest na gruntach ornych klasy VI.

- Działka położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, adrninistracyjnej, usługowej, magazynowej.

Działki sąsiednie, w obszarze oddziaływania anten iw odległości l50 rn od środka elektrycznego antęn na

kięrunku głównej wiązki prornieniowania każdej anteny, zagospodarowane są następująco:

działka nr ewid. 3'712 -działka niezabudowana

działka nr ęwid. 3 7/4-budynki magazynowo-handlowe,stacja bazow a T-Mob ilę

działka nr ewid. 37l3-działka zabudowana-dom weselny

działka nr ewid. 76ll - budynek rnieszkalny

działka nr ęwid.'7 612 budynek jednorodzinny i budynek produkcyjno-usługowy

działka nr ewid. l5414 - działka niezabudowana, w części droga wewnętrzna,częśc terenu tartaku

działka nr ewid. 14 - działka niezabudowana,teręn nieuzytkowanego cmentarza

działka nr ewid. 75ll - budynki stacji paliw

działka nr ęwid. 75l2 - niezabudowana częŚc terenu stacji paliw

działka nr ęwid. 7513 - budynek stacji kontroli pojazdów

działka nr ewid. 75l5 - częściowo zabudowana,budynek biurowo-tnieszkalny po byłej SKR



działka nr ewid. 7516 - niezabudowana,częŚć terenu piekarni

działka nr ęwid. 7912 - budynek piekarni

działka nr ewid. 80/4 - droga wewnętrzna

działka nr ewid. 80/l0 - parking przy piekarni

działka nr ęwid. 8l14 - garaŻe

działka nr ewid. 8214 - garaŻe

działka nr ewid. 82l5 - częściowo zabudowana,nieuży.tkowana ha|a po byłej SKR
działka nr ęwid. 8|l7 - nięzabudowana

działka nr ewid. 8314 - częściowo zabudowana,nieużytkowana hala po byłej SKR
działka nr ewid. 154ll - wiata tartaku,budynek biurowy

działka nr ewid. l5515 - działka nięzabudowana

działkanr ewid. 77 - budynek mieszka|ny i budynki gospodarcze, prowadzone jest postępowanię w sprawie

ustalenia warunków zabudowy d|a lokalizacj i wieŻy widokowej na części tej działki

działka nr ewid. l43 - droga wojewódzka nr 738

działka nr ewid. l49- droga powiatowa

działka nr ewid. |48- droga wewnętrzna

działka nr ewid. 84/5 -niezabudowana

działka nr ewid. -l 5 4 l 3 -nięzabudowana

działka nr ewid. -80/3-droga wewnętrzna

działka nr ewi d. _.84 12- zabudowana-budyn ki gospodarcze,budynek mieszkalny

działka nr ewid. -8413 -zabudowana-budynki gospodarcze,budynek mieszkalny

działka nr ewid. -5 5-zabudowana-budynki gospodarcze,budynek m ieszkalny

lokalizacja wieŻy planowana jest porniędzy istniejącą zabudową' najbliŻszy budynek mieszkalny

jednorodzinny na działce nr ewid. 7612 połoŻonv jest w odległoŚci około 64 m od granicy dzlałki nr l54l3,

budynek znajdujący się na działce nr ewid. 7515 i79ll, uzytkowany jako wielorodzinny bez wymaganych

przepisami decyzji, znajduje się w odległości około 50,0 m od granicy działki nr 15413.

_ Lokalizacja wieży planowana jest pomiędzy istniejącą zabudową, najbliŻszy budynek mieszkalny

jednorodzinny na działce nr ewid. 7612 połoŻony jest w odległości około 64 m od granicy działki nr l5413,

budynek znajdujący się na działce nr ewid. 7515 i79ll, uzytkowany jako wielorodzinny bez wymaganych

przepisarni decyzji,znajduje się w odległoŚci około 50,0 m od granicy działkinr l54l3.
_ lJrząd Grniny Gniewoszów prowadzi postępowanie administracyjne w Sprawie ustalenia warunków

zabudowy dla budowy wieży widokowej na działcę nr ewid. 77 połoŻonej w miejscowości Regów Nowy w

gminie Gniewoszów
_ Teren objęty wnioskiern nie jest położony w strefię:

- miejscowościuzdrowiskowych

- obszarów i obiektów objętych fonnami ochrony zabytków

- obszarów i obiektów objętych formalni ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie

przyrody.

- obszarów pasa technicznego' pasa ochronnego, oraz morskich portów i przystani

- teręnów górniczych

- tęrenów zagrożonych osuwanietn się mas ziemnych

- granic parku narodowego i jego otuliny,

- Tęręn działki nr 15413 nie był przezna;zony w nieobowiązującyn planie gminy Gnięwoszów narealizację

celów publicznych ponadlokalnych i tyrn samym nię zachodzi konieczność uzyskania uzgodnienia z

Wojewodą Mazowieckirn, Marszałkiern Województwa i Starostą w zakresie zadań samorządowych i

rządowych.

Inwęstor w uzupełnieniu swojego wniosku przedłoŻył opracowanie: ,,Kwalifikacja instalacji

radiokornunikacyjnej pod względern oddziaływania na środowisko w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów

z dn.9'll.2010 r., Dz. U. nr 2l3, poz. 1397 STACJA BAZOWA TELEFoNll KoMoRKoWEJ P4, którego



autore|n jest mgr irrŹ. Urszula Kądziela specjalista systelnów ochrony atlnosfęry. Wnioskiern zprzeprowadzonej
kwalifikacjijest stwierdzenie, ,,ze dla przedstawionej przez lnwestora konfiguracji anten sektorowych, zgodnie z
Rozporządzeniern Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r' w sprawie przedsięwzięc mogących znacząco

oddziaływać na środowisko rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć

lnogących zawsze znacząco oddziaływac na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
a zateln nie lna obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludnoŚci nie występują w osi głównej proInieniowania anten

sektorowych."
ReaIizu.jąc zalecenia SKo dotyczące konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z zakresie

określonyln par.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20 l0 r. w sprawie przedsięwzięc nlogących
znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z20l6r.poz.7l), po przęprowadzęniu analizy i uwzględniając

stanowisko SKo dot. lniejsc dostępnych dla ludności: ,,Zdaniem Kolegium okoliczność, że w rJacie wyrJqyląr1ą

tlecyz.ii przez orgun l inslanc.ji miejsca te nie Ęlły zubudowane b)llą niewystąrczajqca dlą uznąnią ich za miejsca

niedoslępne dla ludności. ('.') Podsumowtjqc, zdaniem Kolegitutl, przez ntie.jsca dostępne dla ludruści nulezy
rozttnieć nie tylko te, w któD:ch wzniesiono.iuż legalnie budynki, ale również te łnie.jsca, w którylc|1 buĄ,nki
ntryiq b1,ć wznoszone zgodnie z wymogani prawa" oraz prowadzone postępowąnie w sprawie ttslalenia
v,urunków zabtłdov'1, dlu lokulizac.ii wierył widokowej na części dzialki nr ewid. 77 położone.i w niej.scowo.ści

Regów Nowv w gminie Gniewoszów - organ I inslanc.ji nie podzielil stanowiską zawąrle4o w wyże'i w'),n1.

opracov,aniu.

DlategoteŻwdniu30sierpnia2016r. napodstawie art.72 ust.3w zw'zart.72 ust. l pkt3 ustawyzdnia3
paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu infonnacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U. z20l6 r. Nr 353) Wójt Gminy Gniewoszów
wezwał Pana Artura Sokołowskiego pełnomocnika P4 Spółki z o. o. do uzupełnienia wniosku o ustalenię

warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ''Budowa Stacji Bazowej KoZ 4430 A
tęleforrii kornórkowej sieci P4 w Iniejscowości Regów Nowy, na działcę nr l5413" poprzęZ przedstawienie dla
ww. inwestycji ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w

terlninię 14 dni od otrzylnania wezwania. Powołał przy tym fakt, Że dla działki nr 77 w Regowie Nowyrn
z|oŻono wniosek o ustalenię warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiezy widokowe.j o

wysokoŚci około 28 lll., ma to związek z rozwojem usług turystycznych na terenię grniny. Wieza p|anowana jest

w lniejscu w którynl, zgodnie z przedstawioną przez wnioskodawcę dokumentacją' przechodzi oś głÓwna

proInieniowania anteny sektorowej w odległości mniejszej niz l50 m od środka elektrycznego anten dla azyrrlutu

30' i pochy|enia wiązki prolnieniowania wynoszącego 9,5o. Spowoduje to zaistnienie miejsc dostępnych dla
ludności, w których występuje przekroczenie dopuszczalnych nortn prornieniowania elektrolnagnetycznego. W
konsekwencji planowana inwestycja na działce nr l5413 zaliczać się będzie do przedsięwzięć mogących zawszę

znaczącooddziaływacnaśrodowisko,októrychlnowaw$2ust. lpkt7rozporządzeniaRadyMinistrówzdnia
9listopada 20 l0 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z2016,
poz.7 l).

lnwestor, zgodnie z potwierdzeniem odbioru zna.jdującym się w aktach sprawy, wezwanie otrzyrnał 9
września 2016 r. W związku z powyŻszyfi| winien decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia przedstawić do 26 września 2016 r. NieprzedłoŻenie ww. decyzji w terlninie
zakreślonyln przez organ administracji powoduje nęgatywne skutki dla Strony w postaci wydania decyzji
odrnowne.j ( tak m.in. NSA w wyroku z dnia 05.03.2015 r. sygn. akt II OSK352/15, WSA w Bydgoszczy w
wyroku z dnia l4.0].2015 r. sygn. akt lI SA/Bd 539ll5). Do chwili obecnej taka decyzja do Wójta Grniny
Gnięwoszów nie wplynęla, w związku z powyŻszyn naleŻało orzec jak w sentencji.

Załącz;liki:
Załącznik graficzny rrr l - część graficzna niniejszej decyzji

od niniejszej decyzji służy stronorn odwołanie do Sarnorządowego Ko|egiurn Odwoławczego w Radomiu
za pośrednictwern Wójta Gminy Gniewoszów w terlninie l4 dni od dnia jej doręczenia' Odwołania mozna
składać w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.



odwołanie powinno zawierać zarzlty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres Żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające Żądanie.

Otrzvmuia:
l. P4 Sp. z o.o. ul. TaŚmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przęz pełnomocnika Artura

Sokołowskiego
2. Wójt Gminy Gniewoszów
3. Sołtys Sołectwa Wysokie Koło
4. Pani Krystyna Madejska'Regów Nowy 8,26-920 Gniewoszów
5. PanZachariusz Marek Madejski,Regów Nowy 8,26-920 Gnięwoszów
6. AIA

Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia z dnia l0.l l.20l6 r., wywieszonego na
tablicy ogłoszeń w siędzibie Urzędu Gminy Gniewoszów, na tablicy ogłoszeń przy sklepie spożywczyIn w
Regowie Nowym przesłanego Sołtysowi Sołectwa Wysokie Koło oraz opublikowanego na stronie
www.bip.gniewoszow.pl w dniach od _.1 I .2016 r. do _.11.2016

Zgodnie z art 49 K.P.A. (Dz.U. 2016 poz. 23)'po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia ,zawiadomienie o
wydaniu decyzji uwaza się za dokonane.

r


