
I2Y+D MIEJSKJ 
w Brodnicy 

Brodnica, dnia 3 kwietnia 2007r. 

BA. 7331 - 1441P106107 

DECYZJA NR BA. 7331 - 144/P/06107 

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) oraz art. 6 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz.717 z pozn.zm.), 

po rozpoznaniu wniosku: Pani Marii Mitukiewicz zam. w Olsztynie przy ul. 
Cupstych 53 dziatajqcej z upowaznienia formy Polkomtel S.A. z siedzibq w 
Warszawie przy ul. Postepu 3 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie - lokalizacji stacji bazowej 
telefonii komorkowej Plus BT 4 3853 Brodnica Poludnie na kominie Zakladow 
Zelatyny - na terenie dziatek nr 90516 i 902 polozonych przy ulicy Podgornej'w 
Brodnicy 

odmawiam 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu gminnym 
firmie POLKOMTEL S.A. z siedzibq w Warszawie przy ul. Postepu 3 dla 
inwestycji polegajqcej na lokalizacji 'stacji bazowej telefonii komorkowej Plus BT 4 
3853 Brodnica Potudnie na kominie Zaktadow Zelatyny - na terenie dziatek nr 90516 
i 902 potozonych przy ulicy Podgornej w Brodnicy . 

Uzasadnienie 
Wnioskiem z dnia 30 pazdziernika Pani Maria Mitukiewicz zam. w Olsztynie przy ul. 
lupstych 53 (adres do korespondencji Biuro Obsiugi lnwestycji - Olsztyn ul. M. 
Skiodowskiej - Curie 12 a) dziaiajqca z upowaznienia firmy POLKOMTEL S.A. z 
siedzibq w Warszawie przy ul Postepu 3 wystqpita o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie stacji bazowej sieci 
telefonii komorkowej Plus BT 4 3853 Brodnica Poiudnie - na kominie Zaktadow 
Zelatyny zlokalizowanym na terenie dzialki nr 90516 wraz przytqczem energetycznym 
przez teren dziatek nr 90516 i 902 potozonych w rejonie ulicy Podgornej w Brodnicy. 

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiqzujqcego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, bowiem z dniem 1 stycznia 2004r. - na mocy 
art. 87 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym miejscowy ogolny plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Brodnicy utracit swq moc obowiqzujqcq. 

Zgodnie z art. 4 ust.2 przedmiotowej ustawy w przypadku braku miejscowego 
planu okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy nastepuje w 
drodze decyzji o warunkach zabudowy lub w drodte decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Projekt decyzji przygotowala mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - 
Marciniak, bedqca czlonkiem Kujawsko - Pomorskiej Okregowej lzby Architektow - 
Nr ewidencyjny na liscie czlonkow KP-0138. 

Stosownie do art. 6 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawq ,,do 



zagospodarowania terenu, do ktorego ma tytul prawny, zgodnie z warunkami 
ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeieli nie narusza 
to chronionego prawem interesu publicznego oraz osob trzecich a takie do 
ochrony wkasnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenow 
naleiqcych do innych osob i jednostek organizacyjnych. 

lnstalacje radiokomunikacyjne emitujqce pola elektromagnetyczne zaliczane 
sq  do przedsiewziec mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko - stosownie do 
Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia 
rodzajow przedsiewzieC mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko oraz 
szczegolowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do 
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573- z 
pozn.zm.) Wnioskowana stacja bazowa telefonii komorkowej zaliczana jest wtasnie 
do takich, ktore mogq znaczqco oddzialywak na srodowisko w postaci emisji pola 
elektromagnetycznego do srodowiska. Pole elektromagnetyczne o wartosciach 
przekraczajqcych poziom dopuszczalny, gdzie obowiqzuje bezwzgledny zakaz 
przebywania ludzi - znajduje sie na wysokosci zawieszenia anten tj. na wysokosci 
34,5 nad poziom terenu i w promieniu 34 m. Natomiast negatywne oddziatywanie o 
mniejszym promieniowaniu od maksymalnego wykracza poza teren objety 
wnioskiem. I to promieniowanie jest uciqzliwosciq dla sqsiednich nieruchomosci. 

Wlasciciele majq prawo do korzystania z wlasnej nieruchomosci, pobierac z 
niej pozytki oraz rozporzqdzac niq - zgodnie ze spoleczno - gospodarczym 
przeznaczeniem. Nie mozna natomiast korzystac z nieruchomosci w sposob 
uniemozliwiajqcy lub nadmiernie utrudniajqcy wlascicielom dziatek sqsiednich 
korzystanie z niej, np, poprzez emisjq, jak w tym przypadku pola 
elektromagnetycznego. 

Niewqtpliwie lokalizacja stacji bazowej telefonii komorkowej narusza interes 
prawny wtascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci zlokalizowanych w 
obszarze oddziatywania stacji bazowej. Nieruchomosci zlokalizowane w strefie 
oddzialywania stacji bazowej nie bedq mogly byc zabudowane oraz wykorzystywane, 
zgodnie z ich spoteczno - gospodarczym przeznaczeniem do jakiego majq prawo - 
jak wykazano w zatqczniku opisowym Nr 1 - stanowiqcym integralnq czesc niniejszej 
decyzji. 

Kazdy ma prawo do zagospodarowania terenu, zgodnie z warunkami 
ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przy braku 
planu miejscowego - tak jak w tym przypadku). Przez lokalizacje stacji bazowej na 
dziatce objetej wnioskiem wlasciciele dziatek sqsied n ich mieliby ograniczone prawo 
do wykorzystywania swoich nieruchomosci zgodnie z ich przeznaczeniem. 

A zatem lokalizacja stacji bazowej telefonii komorkowej na kominie Zakladow 
Zelatyny narusza chronione prawem interesy wlascicieli i uzytkownikow wieczystych 
dzialek sqsiednich. 

Wnioskowana inwestycja mozliwa jest do realizacji w takim obszarze gdzie nie 
zostanq naruszone chronione prawem interesy wtascicieli dziatek sqsiednich. 

Projekt decyzji stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 u&tawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodniono z: 
- zarzqdcq drog miejskich w zakresie obszaru przylegtego do pasa drogowego ulicy 

Rzeznickiej (droga miejska) - postanowienie z dnia 13 marca 2007r. nr GK- 
7020-26107. 



Wyniki analizy, zawierajqce czesC tekstowq i graficznq, stanowiq zatqcznik Nr 1 oraz 
2 i 2a. do niniejszej decyzji. 

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzqdowego Kolegium 
Odwotawczego w Toruniu, za posrednictwem Burmistrza miasta Brodnicy w terminie 
14 dni od daty dor~czenia. I 

Zatqczni ki: 

1. analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu 
zawierajqca czq.56 tekstowq- zatqcznik nr 1 i graficznq - zatqcznik nr 2 i 2a 

Otrzymuiq: 
1. Pani Maria Mitukiewicz 

adres do korespondencji 
10-1 10 Olsztyn ul. Marii Skjodowskiej Curie 12a 

2. Strony postqpowania - Ogolnopolskie Stowarzyszenie 
Przeciwdzialania Elektroskaieniom 
,,Prawo do ~ y c i a "  z siedzibq w Rzeszowie 
adres dokoresp. 
44-251 Rybnik ul. Bracka 16 A 


