Katedra Teorii i Programowania Rozwoju
Akademia Techniczno - Humanistyczna w

Bielsku-Bialej

Adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biak

Telefon: (+4833) 8279298

Telefax: (+4833) 8279298

E-mail: tipr@ath.bielsko.pl

NIP: 547-19-43-784

Strona Web: www.tipr.ath,bielsko.pl

Konto: BPH PBK SA OIBielsko-Biata Nr 65 1060 0076 0000 3200 0005 7153

L. dz. K33/100/2007

Wplynelo dn. 27-09-2007

Przvjeto przer:
Ltnna R v s k a

Opinia ekonomiczna

dotyczqca ksztaltowania siq wartogci nieruchomoSci zlokalizowanych w strefie oddzialywania
stacji bazowych telefonii kom6rkowych - na terenie miasta Brodnica

Podstawa prawna:

Umowa Nr BA-1/08/2007 oraz pismo Urzqdu Miejskiego w Brodnicy,
wydzial Urbanistyki z dnia 3 1 sierpnia 2007r. BA.733 1- 144/06/07

W mi-

z pr6bq zlokalizowania na terenie miasta BRODNICA dw6ch stacji

bazowych telefonii kom6rkowej (ul. Podg6rna i ul. Gajdy) nalezy zwr6cik uwagq na
nastqpujqce fakty, kt6re nie mogq by6 pominiqte przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnej,
dotyczqcej lokalizacji takiego obiektu:
1) w

dokurnencie Strategia

rozwoju

miasta

BRODNICA. Aktualizacja

dotychczasowych dokumentdw, TARR S.A., Toru.ti, grudzie6 2005r. stwierdza

siq:
Programowanie rozwoju miasta' przez jego samorzqd lokalny winno
uwzgledniai. propozycje odnoszqce sic do jego rozwoju prezentowane w
planach opracowanych na poziomie regionalnym, a nawet krajowym

(s.7);
Walory Srodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego miasta,
unikalnos't. krajobrazu, pochodna specyficznej lokalizacji miasta objete

sq rdinymi formami ochrony prawnej. Bedqc pozytywnym wyrdinikiem
miasta Brodnicy nu tle innych miast, wyznacznikiem jego atrakcyjnoSci
przyrodniczo-krajoznawczej,sq jednoczes'nie irddlem ograniczeh w jego
ronvoju (s. 10)
Prawie c a b obszar miasta, tj. 2284 ha (99,9%) znajduje sic w granicach
obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina Drwqcy ", co takze Eqczy sic z
okreSlonymi regulacjami dotyczqcymi gospodarowania nu tych terenach
(s.11)

okreilone tereny Brodnicy nalezq do europejskiej sieci obszardw
chronionych Natura 2000, a cale miasto znajduje siq w granicach
obszaru funkcjonalnego ,,Zielone PEuca Polski" (s. 11)
w regionalnych planach strategicznych miasto Brodnica jest postrzegane
miqdzy innymi jako krajowy os'rodek turystyki krajoznawczej (s.7)

2) Dokument Strategia rozwoju miasta BRODNICA jest dokuinentem nadrqdnym
w stosunku do Planu zagospodarowania przestrzennego i ten ostatni nie moze
by6 dowolnie zmieniany na okolicznoS6 stwarzania nowych mozliwo8ci
lokalizacji inwestycji, pozostajqcych w sprzecznoSci z priorytetami romoju
zapisanymi w dokumencie nadrzqdnym jakim jest Strategia rozwoju - kaidej
gminy.

3) Obszary miasta Brodnica nalezq do europejskiej sieci Natura 2000. Zgodq na
lokalizacjq w ramach

00s - mogq w sqsiedztwie takich obszarbw otrzyma6

tylko takie przedsiqwziqcia, ktdre nie pogorszq stanu siedlisk przyrodniczych i
siedlisk gatunkdw na wyznaczonym, obszarze. Pytaniem jest, czy w przypadku
stacji bazowych telefonii kombrkowej moina dokonat 00s na podstawie
danych krbtkookresowych? Obowiqzuje zasada najwiekszej pewnohi!
4) Wydanie decyzji wyraiajqcej zgodq na lokalizacjq stacji bazowych telefonii

kombrkowej, w grninie Brodnica wydaje siq by6 sprzeczne z podstawowymi
ograniczeniami i priorytetami romoju tej Gminy, wskazanymi w punkcie 1.
Godzi w jej charakter, jakim jest turystyka i rekreacja. Pozbawia tq gminq
moBliwoSci rozwoju, jakie zostab zapisane w Strategii rozwoju miasta
BRODNICA. Ewentualne podwaienie tego stwierdzenia rnogloby by6 mozliwe
na podstawie badah opartych na danych okresu przynajrnniej jednego pokolenia
(25-30 lat obsenvacji).

5) Wdjt, bunnistrz i prezydent kazdej grniny jest

organem z wyboru

reprezentujqcym przede wszystkim interesy Wyborc6w i spolecznoSci lokalnej, i
jest str6zem porzqdku wskazanego w punkcie 1 i 2 niniejszej opinii.

6) Nadto zwr6cid nalezy uwagq na dwa fakty:
w SwiadomoSci spolecznej tego rodzaju stacje postrzegane sq - nie tylko
jako postqp - ale jako zagrozenie. Zagroienie takie dla gmin turystycznorekreacyjnych skutkuje konsekwencjarni ekonomicznymi i godzi w ich
rozw6j;
ostatecznie i jednoznacznie oszacowanie skutkdw takich lokalizacji nie
jest mozliwe w krdtkim okresie czasu, dlatego odpowiedzialnoS6 za
skutki decyzji podjqtych w warunkach niepewnoici i w spos6b
niefrasobliwy - ponosi decydent.
7) Moina wprawdzie dowodzid, i e telekomunikacja przyczynia siq do rozwoju i w

przyszloici talc bqdzie w gminie Brodnica, ale trzeba przyjq6, ze wSr6d turystdw
i mieszkhc6w wzrasta SwiadomoS6 ekologiczna oraz odpowiedzialnogd za
wlasne iycie i zdrowie. Wielu z nich poszukuje nie tylko Srodowiska czystego w
wymiarze przyrodniczym,, ale takze elektromagnetycznym. W tym obszarze - w
stosunku do innych gmin - Brodnica jako szczeg6lnie chroniona (por. punkt 1)
moze maleid swojq niszq rozwojowq. Z przedstawionej do opinii dokumentacji
wynika, ze dla lokalizacji stacji bazowych telefonii kom6rkowych nie
przedstawiono rozwi&

alternatywnych, co w przypadkach inwestycji

budzqcych zastrzeienia w zakresie ich szkodliwoSci jest konieczne. Nie
oszacowano tez koszt6w i korzySci proponowanych i alternatywnych r o z w i q z ~
dotyczqcych opiniowanej inwestycji. Zadaniem Gminy jest troska o interesy
mieszkaf1c6w.

Gminq

nie

powinno

interesowad

obnikenie

kosztdw

inwestycyjnych inwestora poprzez wygodnq dla niego lokalizacjq.

8) Przewidywane ekonomiczne skutki stacji bazowych telefonii kom6rkowej dla
gminy Brodnica mogq by6 i bqdq nastqpujqce:
spadek ceny dzialek budowlanych o kilkadziesiqt procent,
spadek efekt6w ekonomicznych takke upadlog6 firm produkcyjnych
(gl6wnie budowlanych) i gastronomicznych fimkcjonujqcych w gminie
Brodnica,
dodatkowa migracja z gminy Brodnica.

naleiy siq spodziewab) pozwy sqdowe wobec Urzedu Grniny, zqdajqce
stosownych odszkodowan z tytulu poniesionych strat.
10) W wiqkszoici przypadk6w w Polsce dyskusje wok61 lokalizacji stacji bazowych

telefonii kom6rkowej toczq siq na zasadzie tzw. przepychanki, z pominiqciem
bad& i ewidencji skutk6w. Nie ma w tym zakresie regulacji prawnych. Z faktu,
ze istniejq odpowiednie normy prawne limitujqce emisje nie wynika, ze nie sq
generowane negatywne skutki dla Srodowiska i czlowieka. Z tego powodu do
niniejszej opinii zdqczarn kserokopie dotyczqce skutk6w funkcjonowania
telefonii korn6rkowej w krajach zachodnich.
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