
Wojt Gminy Gniewoszow
ul.Lubelska 16

26-920 Gniewoszów
GTK.6730 .P.2.2014

Gniewoszów,6 lutego 2015 r.

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznęgo

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.7l7) i art.6l $ 4 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. - kodeks

postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.707I z 2000 r. z pożn.zm), zawiadamia się o

wydaniu 6 lutego 201 5 r.,de cyzji o ustaleniu lokahzacjt inwestycji celu publicznego dla inwestycji

pn.: "BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMORKOWEJ SIECX

P4 zloka|izowanej na działce nr 154/3 położonej w miejscowości Regów Nowy".

Inwestor: P4 Sp. z o.o. ul. TaŚmow a 7 
' 

02-677 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika

Artura Sokołowskiego

W zwlązkuzpovnyŻszym informuje się,ze w terminie do 24.02.2015 r' strony mogą

Zapoznac się z treŚcią decyĄtwUrzędzie Gminy' pok. Nr 15, tel.: (048) 6215003 w.22, faks:

6215046 
'e-mail:gmina@,gniewcłszow.pl 

oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?

id:131
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Gniewoszów' dnia 6lutego 20 l5 r.

DECYZJA Nr 1/2015

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt I, art. 50 ust. 1, ar1. 51 ust. 1 i arl. 54 ustawy z dnia27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U' Nr 80 z 2003r. poz.717 zpóźniejszymi zmianami) oraz

ar1. l04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (.t' Dz. U. Nr 98 z2000r.

poz.107 1 z późnie1szymi zmianarni)
po ponownym rozpatrzeniu wniosku złoŻonego w dniu 03.02.2012r.ptzez'.
P4 Sp. z o.o. uI. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanq przez pełnomocniktt ArtułQ Sokołowskiego
w sprawie: ustalęnia warunków lokalizacji inwestycji ce|u publicznego pod nazwą'.

BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMORKOWEJ SIECI P4
zlokalizowanej na działce nr I54l3 położonej w miejscowości Regów Nowy
po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzęnnym:

z organami właściwymi w sprawie ochrony gruntów rolnych - wystąpienie z dnia 25'|1.2014 r. uzgodnienie
stosownie do art.53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym-postanowienia nie wydano
z organami właŚciwymi w sprawach melioracji wodnych- wystąpienie z dnia 25.1l.2014 r. uzgodnienie
stosownię do art'53 ust.5 ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym-postanowienia nie wydano
zzarządcą drogi wojewódzkiej pismo z dnia 1 1 .12.2014 r

USTALAM WARUNKI LOKALIZACJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

PoDNAZWĄ:
BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMORKOWEJ STECI P4
zlokalizowanej na działce nr 15413 położonej w miejscowoŚci Regów Nowy w gminie Gniewoszów

Rodzaj inwestycji - infrastruktura - budowa stacji bazowej KoZ 4430 A tęlefonii komórkowej sieci P4. W
skład projektowanej stacji wejdą: wieza konstrukcji stalowej osadzona na fundamencie o łącznej wysokości
53'l0 m, urządzeniazasi1ające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane u podstawy wiezy w jej wnętrzu

osadzone na wykonanych rusztach. Anteny nadawczę:

- 5 anten radiolinii z częgo 3 anteny umieszczone na wysokoŚci 49,50 i 2 anteny na wysokoŚci 48'50 m n.p.t.

- 6 anten sektorowych zczęgo 3 anteny umieszczonę na wysokości 52,10 m n'p.t. i 3 anteny umieszczonę na

wysokoŚci 51,90 m n.p.t.

1. Warunki i szczególowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów
odrębnych a w szczególności w zakresie:
2.1 Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Inwestycję lokalizować zgodnie z załącznlkiem graficznym do niniejszej decyzji.
2.2. ochrona Środowiska i zdrowia ludzi

- W analizie ,,Dokumentacja Techniczna szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją
przedsięwzięcia zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministrów, Dz. Ust. Z dn.3l.08.2007 r. nr l58, poz'
ll05 (wraz z obliczeniami poziomu pól e1ektromagnetycznych)'' dla Stacji Bazowej Telefonii
Komórkowej P4 GSM/UMTS KoZ 4430 A w Regowie Nowym' sporządzonej przez specjalistę
systemów ochrony atmosfery mgr inŹ. Urszula Kądzlela, będącej załącznlkiem do wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdzono: "Na podstawie przeprowadzonej analizy
stwierdza się, że dla przedstawionej konfiguracji antęn sektorowych, zgodnie zRozporządzeniem Rady
Ministrów z dn. 2|.08.2007 r. zmientającym rozporządzenie w sprawie określęnia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko oraz szczegołowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na

środowisko rozpatrywana stacja nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których jest wymagane lub
może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na Środowisko.
JednoczeŚnie, stwierdza się' że pola elektromagnelycznę o waltoŚciach wyższych od granicznyeh
określonych dla miejsc dostępnych d|a ludzi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowiskl oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, Dz. U. Nr l92, poz' l883) nie wystąpią w
miejscach ich przebywania i zamięszkiwania. Zatęm ocenia się, Że projektowana stacja nie będzie
uciążliwa dla Środowiska i ludzi.''



Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody
przepisów o ochronie przyrody.
Zastosowac materiały posiadające Świadectwa dopuszczenia do stosowania

rozumlęnlu

względów

ekologicznych.

- obowiązuje ochrona drzew i krzęwów w rejonie inwestycji' W razie kolizji projektowanego

zagospodarowania tęręnu z istniejącym drzęwostanęm uzyskać decyzję zezwalającąna wycinkę.

- projektowana inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz

stwarzaauciążliwoŚci powodowanychprzezhałas, wibrację i zakłócenia elektryczne.

2.3. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy

zab5,tku naIeŻy przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić znalęzisko do państwowej Służby ochrony

Zabytków w Radomiu.
lnwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archęologicznych.

_ Projektowanej inwestycji nie dotyczą zakazy' nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z

potrzeb ochrony dziędzictwakulturowego i zabytków orazdóbr kultury współczesnej.

2.4. obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- Dojazddo tęrenu inwestycji - istniejącyni drogami.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów budowy - z istniejącej sieci - na warunkach dysponenta

sięci'

- Unieszkodliwienię odpadów - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem uzgodnić z dysponentami sieci.

Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych
Projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami górniczymi i nie dotyczą jej związane z

takimi teręnami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające

z przepisów odrębnych.
2.6. Ńymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich - projektowana inwęstycja nie moze

ograniizać: dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji' energii elektrycznej i

cńphej, środków łączności, dopływu Światła dziennego do pomieszczert przeznaczonych na pobyt

ludzi oraz nię mozę stwarzać uciążliwoŚci powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia

elektryczne i promieniowanię a takŹę nie noże powodować zanieczyszczenia powietrza' wody lub

gleby.
Wymagania podane v"ryŻej mają charakter zasad ogólnych i nię zwalniają Wnioskodawcy od spełnienia

daiej idących wymagań zawartych w prawie budowlanym i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2,7. lilymagania formalne
o Uzyskać uzgodnienia projektu budowlanego wynikające z przepisów szczególnych w tym projekt

uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacj i Projektowej.
. Uwzględnić zalęceniajednostek uzgadniających.
. Zabezpięczęnia i ewentualne przełoŻenia kolidującego z projektowaną inwestycją uzbrojenia

technióznego projektować na warunkach i w uzgodnientuzzarządzającymi poszczególnych sieci.

r lnwęstycj ę naleŻy projektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawię warunków technicznych, jakim powinrry odpowiadać budynki i ich

usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami właŚciwymi w sprawie, w tym techniczno

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
. Projekt budowlany opracować zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02

wrzęŚnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progralnu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. 22004 r. Nr 202, Poz. 2072).

3. Linie rozgraniczające teren inwestyc1i oztaczono na kopii mapy zasadniczej w ska|i l:1000 stanowiącej

część grafi'czną niniejszej decyzji - linią przęrywaną koloru azamego.

Uzasadnienie
Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek P4 Sp' z o.o. ul. Taśmowa 1,02-67]

Warszawa repręzentowan ej przez pełnomocnika Aftura Sokołowskiego.
Decyzją nr 24l2O10 z dnia 26 sierpnia 20 l0 r. Wójt Gminy Gnięwoszów odmówił ustalenia warunków

lokalizacji-inwestycji w związku z protestami właŚcicieli działek sąsiednich. Wnioskodawca odwołał się od

decyzji wo.itu. Samorządowe Kolegium odwoławcze decyzją z dnia 08.l l.20l0 r. uchyliło zaskarŻoną decyzję i

przekazało Sprawę do ponownego rozpatrzeniaprzez organ I instancji. Wójt Gminy wydał decyzjęrv 24l201I z

dnia27 ma;a zot 1r. znakGTK-733ll26/l0 ustalającą warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla



wnioskowanej inwestycji. od decyzji wpłynęło odwołanie' Samorządowe Kolegium odwoławcze decyzją z dnia
06.10.2017 r. znak sKolzPl24ll2lltl1} uchyliło zaskarŻoną decyzję i przekazało Sprawę do ponownego
rozpatrzeniaprzęz organ I instancji. Po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora Wójt Gminy dnia 31 sierynia
2012 r. wydał decyzję ustalającą warunki lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji. Po rozpatrzentu odwołania
od decyzji Wójta Samorządowe Kolegium odwoławczę decyzją z dnia 2]. lutego 2013 r. uchyliło zaskarŻoną
decyzję w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Działka, na której Wnioskodawca zamierza ręalizowac planowane przedsięwzięcie nie jest objęta
ustalęniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowan'ia ptzestrzennego' nie ogłoszono o
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowego teręnu, dlatego tez
postępowanie przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2J marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowan i u przestrzennym.
W wyniku przeprowadzonej w niniejszej sprawie, stosownię do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 2'7

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analizy warunków i zasad zagospodarowania
tęręnu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analtzy stanu faktycznego i prawnego
terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji ustalono:

- działka nr I54l3 stanowi własnośc Państwa Marka i Krystyny Madejskich (wg wypisu z rejestru gruntów)'

- działka połoŹona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, administracyjnej, usługowej, magazynowej' .

* działka nie jest zabudowana, ma powierzchnię 0'17 ha, połozona jest na gruntach ornych klasy VI,
_ działka połozona jest na obszarze zabudowy mięszkaniowej, administracyjnej, usługowej. magazynowej'

Działki sąsiednie, w obszarze oddziaĘwania anten i w odległoŚci 150 m od środka elektrycznego anten na
kierunku głównej wiązki promieniowania każdej anteny, zagospodarowane są następująco:
działka nr ewi d. 3 7/ l -budynki magazynowo -handlowe's tacja bazow a T-mobile,
działka nr ewid. 7611 - budynek mieszkalny,
działka nr ęwld. 7 612 budynek jednorodzinny i budynek produkcyjno-usfugowy,
działka nr ewid. 154/4 - działka nięzabudowana, w części droga wewnętrma,częśc terenu tartaku,
działka nr ewid. 74 - działka niezabudowana,tęren nieużytkowanego cmentarza,
działka nr ęwid. 7511 - budynki stacji paliw,
działka nr ęwid. 7512 - nięzabudowana,częśc terenu stacji paliw,
działka nr ewid. 7513 - budynek stacji kontroli pojazdów,
działka nr ewid. 75l5 - częściowo zabudowana,budynek biurowy po byłej SKR,
działka nr ęwid. 7 5l6 - nięzabudowana,częśc terenu piekarni,
działka nr ęwid. 79 12 budynek piekarni,
dzlałka nr ęwid. 80/4 - droga wewnętrzna,
działka nr ęwid. 80/10 parking przy piekarni,
działka nr ewid. 8714 - garaże,
działkanr ęwid. 8214 garaŻę,
działka nr ewid. 8215 - częściowo zabudowana,nieużytkowana hala po byłej SKR'
dzlałka nr ęwid. 81l] - niezabudowana,
działka nr ewid. 83/4 częściowo zabudowana,nieuz}'tkowana hala po byłej SKR'
działka nr ewid. |54ll - wiata tartaku'
działka nr ewid. l55/5 - niezabudowana,
działka nr ewid. 77 - budynek mieszkalny i budynki gospodarcze,
działka nr ewid. l43- droga wojewódzka 7 jB,

działka nr ęwid. l49- droga powiatowa,
działka nr ęwid. 148- droga wewnętrzna
działka nr ewid. 8415- nięzabudowana

- lokalizacja wieŻy planowana jest pomiędzy istniejącą zabudową, najbliŻszy budynek mieszkalny
jednorodzinny nadziałce nr ęwid. 7612położony jest w odległości około 64 m od granicy działki nr l54l3,
budynek znajdujący się na działcę nr ewid. 7515, użytkowany jako wielorodzinny bez wymaganych
przepisami decyzji, znajduje się w odległoŚci około 50,0 m od granicy działkl nr 15413.

- W skład projektowanej stacji wejdą urządzenia zasilające' sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane u
podstawy wteży oraz anteny sektorowę i anteny radiolinii Zamontowane na projektowanej wiezy o
konstrukcji stalowej, osadzonej na fundamencie, o wysokości 53'10 n.p.t. m, urządzeniazasilające, sterujące
i nadawczo-odbiorcze zlokaIizowane u podstawy wieŻy w jej wnętrzu osadzone na wykonanych rusztach.
Anteny nadawczę'.

_ 5 anten radiolinii umieszczonych na wysokości 49,50 i 2 anteny na wysokości 48'50 m n.p.t.

6 anten sektorowych Z częgo 3 anteny umięszczone na wysokości 52,10 m n.p.t' i 3 anteny
umięszczone na wysokości 51,90 m n.p.t.

- przedmiotowej inwestycji nie doĘczą ograttczenia, zakazy i nakazy do$czące dziędzictwa kulturowego,
zabytkow i dóbr kultury współczesnej okreŚlonych w przepisach odrębnych,



_ teren działki nr 15413 nie był przeznaczony w nieobowiązu1ącym planie gminy
celów publicznych ponadlokalnych i tym samym nie zachodzi koniecznoŚć
Wojewodą Mazowięckim, Marszałkiem WojewÓdztwa i Starostą w zakresię

Gniewoszów na realizację
uzyskania uzgodnienia z
zadań samorządowych i

rządowych,
_ lnwęstor w uzupeŁnieniu swojego wniosku przedłoĄł opracowanie: ,,Dokumentacja techniczna

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia zgodnie zkozporządzeniem Rady
Ministrów Dz. Ust. Z dn. 31.08.2007 r. nr l58' poz. 1105 (wraz z obliczęniami poziomu pól

elektromagnetycznych) Stacja Bazowa Tęlęfonii Komórkowej P4 GSMruMTS KoZ 4430 A", którego
autoręm jest mgr lnŻ. |Jrszula Kądziela specjalista systemów ochrony atmosfery. Na podstawie wykonanej
analizy stwierdzono, że rozpatrywana stacja nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których jest wymagane lub

moze być wymaganę sporządzenie rapoftu o oddziaływaniu na Środowisko'

osobom uznanym za strony zaperłłliono Czynny udział na każdym etapie prowadzonego w przedmiotowej

sprawie postępowania.
W trakcię postępowania administracyjnego uzyskano Stosowne uzgodnienia decyzji.
Mając powyzszę na uwadze, orzeczono 1ak w sentencji.
Decyzję przygotowała osoba wpisana na listę członków izby samorządu zawodowęgo architektów.

od niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanię do Samorządowego Kolegium odwoławczęgo w Radomiu
za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów w terminię 14 dni od dnia jej doręczenia. odwołania moŻna
składać w Urzędzie Gminy w Gniewoszowię.

odwołanię powinno zawięrać zarzuty odnoszące się do decyzji, okręŚlać istotę i zakres Żądania będącego

przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Informucja
Do wniosku o pozwolenie na budowę nuleży elołqczyć:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami

szczególnymi,
- dowód lub oŚwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoŚcią na celę budowlane,

otrzymują:
1. P4 Sp. z o.o' ul. Taśmowa '7 , 02-611 Warszawa rępręzentowan a przez pełnomocnika Artura Sokołowskiego
2. Wójt Gminy Gniewoszów
3. SoĘs wsi Wysokie Koło
4. Pani Krystyna Madejska

Regów Nowy 8,26-920 Gniewoszów
5. PanZachariasz Marek Madejski

Regów Nowy 8,26-920 Gnięwoszów
6. AiA

Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono w drodzę obwięszczenia z dnia 6.02.2015 r' wywieszonego

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gnięwoszów'na ogrodzeniu przy sklepie w Regowie Nowym ,

umieszczonego na www.bip.gniewoszow.pl w dniach od9.02.2015 do
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