Bielsko Biala 06.02.2008r.
SKO V 174108
SKO 194108
DECYZJA
Samorzqdowe ~ o l e d i u mOdwolawcze w Bielsku-Bialej na posiedzeniu w dniu
06.02.2008r. w sk4adAie orzekajqcym :
\

I

Przewodniczqcy : mgr J6zef Zirnnal
: mgr Magdalena Szymanska-Sloniec
Czlonek
Czlonek
: mgr Agnieszka Dobrzaniecka
po rozpatrzeniu skargi Zofii Maj zam. ul. Polne Domy 11 Pszczyna, Ignacego
Peszor zam. ul. P o h e Domy 82, Stowarzyszenia Przeclwko Skaieniom ,,Czysta
Pszczyna" z siedzibq ul. Lowiecka 55 Pszczyna na decyzje Samorzqdowego
Kolegium Odwolawczego w Bielsku Bialej z dnia 05.12.2007r. nr. SKO V
428142901165107 utrzymujqcq w mocy decyzje Burmistrza Miasta Pszczyna z
dnia 27.09.2007r. nr. os 7624- 1912007.
dzialajqc na podstawie art. 17, 18, 21 ustawy z dnia 12 paidziernika 1994r. o
samorzqdowych kolegiach odwolawczych ( Dz. U. Nr 79, poz. 856), art. 54 5 3
ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postepowaniu przed sqdami
administracyjnymi ( Dz.U.02.153.1270 ) art. 138 $2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. Nr38 poz. 230 ze zm) art.46, 48 56 ustawy z dnia
27 kwietnia 200 1r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr. 05.130.1087 z p6in
zm. )
- uwzglednia skarge w caloki i uchyla zaskarionq decyzje Samorzqdowego
Kolegium Odwolawczego w Bielsku Bialej nr. SKO V 428142901165107 i
utrzymana niq w mocy decyzje Burmistrza Miasta Pszczyna z dnia
27.09.2007r. nr. os 7624-1912007 i przekazuje sprawq do ponownego
rozpatrzenia przez organ I instancji.
UZASADNIENIE
Decyzjq z ill-iia 27.09.20C'i'r. orgac I insta~cjiunorzyl postspwanie wszczgte

na wniosek Polskiej Telefonii Komorkowej ,,CentertelWsp. z 0.0. w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziqcia
polegajqcego na. modernizacji stacji bazowej telefonii komorkowej nr. 5164
zlokalizowanej w Bielsku Bialej przy ul. Langiewicza na dzialce nr. 5 164.
Przyczynq umorzenia postqpowania byla zmiana rozporzqdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreilenia rodzajow
przedsiqwzieC m-ogqcych znaczqco oddzialywad na Srodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwiqanych z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia
do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
Odwolujqc sie strony podniosly miqdzy innymi, ze nie zostal im zapewniony
czynny udzial podczas postqpowania oraz, ze przedmiotowe przedsiqwziecie
wplynie negatywnie na ich zdrowie.
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Po rozpatrzeniu sprawy ~amorzqdoweKolegium Odwolaw ze w Bielsku Biatej
utrzymalo zaskarzonq decyzjq w mocy.
W dniach 11 i 14 stycznia 2008r. wplynqly skargi stron a powyzszq decyzjq
Kolegium.
W dniu 29.01.2008r. tut. Kolegium powziqlo takze w'adomoid o wyroku
Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z nia 2 1.0 1.2008r. nr.
IV SAIWa 2277107, kt6ry w ocenie organu odwolawc ego wyznacza liniq
orzeczniczq w kierunku sposobu stosowania 8 2 ust. 1 pkt 7 oraz w 8 3 ust. 1
pkt. 8 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopa a 2004r. w sprawie
okreilenia rodzaj6w przedsiqwziqd mogqcych znacz o oddzialywad na
irodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanyc z kwalifikowaniem
przedsiqwziqcia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu n irodowisko.
Zgodnie z powyzszym wyrokiem miejsca dostqpne dla lud oici w stosunku do
Srodka elektrycznego nalezy ustalad przez przylozenie cyrkla do srodka
elektrycznego i zatoczyk okrzg o prornieniu, ktorego dlugo '6 bqdzie zalezna od
mocy anteny. Luk wyznaczony w ten spos6b bqdzie wyznaczal miejsca
dostqpne dla ludnoici.
W zwiqzku z powyzszym Kolegium stwierdza :
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo ochrony
realizacja
planowanego przedsiqwziqcia mogqcego znaczqco
jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o
Wymog uzyskania decyzji o
odniesieniu do wszystkich
postqpowania w sprawie
ustawy prawo ochrony
zamiar wystqpid z
art. 46 ust. 4 pkt.
Przedmiotem
modernizacji stacji bazowej telefonii komorkowej .
Nalezy zauwazyd, ze planowana inwestycja do czasu z iany rozporzqdzenia
kwalifikowala siq do przedsiqwziqd. mogacych znaczqco oddzialywad. na
irodowislto, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreilenia rodzaj6w przedsiqwziqd mogqcych
znaczqco oddzialywad na irodowisko oraz szczegolowych uwarunkowah
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia do sporzqdzenia raportu o
oddzialywaniu na irodowisko.
Powyzsze oznaczalo , ze w toku postqpowania inwestycyjnego nalezalo
sporzqdzit raport oddzialywania na irodowisko i po stosownych uzgodnieniach
orzec w ltwestii decyzji o irodowiskowych uwarunkowaniach.
Z akt sprawy wynika, ze organ I instancji wszczql procedure w sprawie oceny
oddzialywania na irodowisko powyzszego przedsiqwziqcia.
Dla niniejszej sprawy istotne jest, ze z dniem 31.08.2007r. zmienilo siq
rozporzqdzenie Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w
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sprawie okreilenia rodzaj6w przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na
Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiqzanych z ltwalifikowaniem
przedsiqwziqcia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
W zwiqzku z powyzszq zmianq przedsiqwziqcie polegajqce na modernizacji
stacji bazowej telefonii l~ombrkowej jest obecnie kwalifikowane jako
przedsiqwziqcie mogqcw znaczqco oddzialywak na Srodowisko tylko w
przypadkach wyliczonych enumeratywnie w 5 2 ust. 1 pkt. 7 oraz w 5 3 ust. 1
pkt. 8 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreilenia rodzajow przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na
Srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem
przedsiqwziqcia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
W obecnym stanie prawnym kwalifikacji przedsiqwziqcia polegajqcego na
budowie bqdi modernizacji stacji telefonii komorkowej do przedsiewziek
mogqcych znaczqco oddzialywaC na Srodowisko dokonuje siq na podstawie
rbwnowaznej mocy promieniowania izotropowo wyznaczonej dla kazdej anteny
przy czym istotna jest tu takze odlegloik ( mierzona od Srodka elektrycznego )
od miejsc dostqpnych dla ludnoici.
Z akt sprawy ( pismo inwestora z dnia 18.09.2007r. ETl6741207 ) wynika, ze w
obecnym stanie prawnym przedmiotowe przedsiqwziqcie nie kwalifikuje siq do
przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na Srodowisko wymienionych
w 5 2 i 5 3 omawianego rozporzqdzenia. Rozpatrujqc ponownie sprawq organ
nie poczynil jednak w tym zakresie zadnych ustalen opierajqc siq w swoim
rozstrzygniqciu jedynie na pismo inwestora, co jest niezgodne z art. 80 kpa.
Stqd tez zgodzik siq nalezy w tym miejscu z argumentami zawartymi w skardze
iz organ winien dokonak wlasnych ustalen w oparciu o iloSk anten, ich moc,
rozklad promieniowania itp.i wyjainik w Swietle przedmiotowej sprawy , ze nie
jest wymagane wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Organ
natomiast ograniczyl siq do przedstawienia samego przebiegu postqpowania, co
jest niezgodne z art. 107 5 1 5 3 kpa.
Zawarte w decyzji rozstrzygniqcie powinno bowiem stanowik logicznq
konsekwencjq ustalonego w postqpowaniu stanu faktycznego i jego oceny w
Swietle obowiqzujqcych przepisow ( w niniejszej sprawie w Swietle
znowelizowanego rozporzqdzenia Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreilenia rodzaj6w przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na
Srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem
przedsiqwziqcia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko ).
Rozpatrujqc ponownie sprawq organ winien zapewnik stronom czynny udzial
zgodnie z art. 10 ltpa przed wydaniem decyzji w celu umozliwienia
wypowiedzenia siq co do zebranego materialu dowodowego. PodkreSlik nalezy,
ze przeprowadzenie tych czynnoici przed organem odwolawczym nie sanuje
tego uchybienia proceduralnego organu I instancji.

Rozpatrujqc sprawg Samorzqdowe Kolegium Odwolawcze stwierdza, ze w
iwietle powyzszych uwag rozwazyk nalezy ponownie kwestg przymiotu strony
Stowarzyszenie Przeciwko Skazeniom Czysta Pszczyna w przedmiotowym
postqpowaniu.
Zgodnie z art. 28 kpa stronqpostqpowania jest kazdy czyjego interesu prawnego
lub obowiqzku dotyczy postqpowanie albo kto zqda czynnoSci organu ze
wzgledu na swoj interes prawny lub obowiqzek.
Przy czym jak to podkreilil NSA w swoim wyroku nr. I1 S.A. 1783/93 ,,do
uzyskania przymiotu strony nie wystarczy wykazanie jakiegokolwiek interesu
lecz musi to by6 interes prawny , a wiec oparty na prawie przy czym to czy
interes bqdqcy treiciq zqdania ma charakter prawny czy tylko faktyczny
decyduje treik obowiqzujqcych przepis6w prawa materialnego."
W Swietle przepisow ustawy prawo ochrony irodowiska organizacje
ekologiczne sq jednym z rodzajow organizacji spolecznych i mogq zglaszak
swoj udzial w postqpowaniu w tych sytuacjach gdy pozostaje to w zgodzie
zarowno z celami statutowymi organizacji , jak i zasiqgiem terytorialnym jej
dzialalnoici.
Udzial organizacji ekologicznych w postqpowaniu w sprawie wydania decyzji o
uwarunkowaniach Srodowiskowych determiniowak bqdq jednak postanowienia
art. 53 ustawy przewidujqcego, ze ,,Organ wlaiciwy do wydania decyzji o
irodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mozliwoik udzialu spoleczenstwa
w postqpowaniu , w ramach ktorego sporzqdzany jest raport o oddzialywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko". A contrario zatem , w tych wszystkich
sprawach gdzie nie jest sporzqdzany raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na
irodowisko spoleczenstwo nie uczestniczy , a skoro nie uczestniczy , to i
mozliwoik udzialu organizacji ekologicznych w takim postqpowaniu zostala
wylqczona" ( K. Gruszecki PIP 2007/3/85- t.3 ). Nalezy takze zauwazyC ,ze
zgodnie z art. 46a ust. 6 ustawy prawo ochrony Srodowiska w postqpowaniu o
wydanie decyzji o irodowiskowych uwarunkowaniach nie stos je siq art. 31
kodeksu postepowania administracyjnego.
A zatem z brzmienia powyzszych przepisow wynika, ze w przypadku
postepowania z udzialem spoleczenstwa nie wydaje siq postanowienia o
dopuszczenia organizacji ekologicznej do tego postqpowania. Dopuszczenie to
nastepuje z mocy prawa jezeli zostanq spelnione przeslanki wymienione w
cytowanych przepisach w zwiqzku z tym w ocenie tego skladu Kolegium skoro
poprzez dorozumiane czynnoici organu I instancji ( korespondencja ze
stowarzyszeniem , doreczenie stowarzyszeniu decyzji ) organizacji przyznano
statut strony nalezy przyjqk, ze posiada go nadal ( takze w postqpowaniu
odwolawczym ) pomimo otwartej kwestii co do obowiqzku sporzqdzenia
raportu.
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Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Decyzj a niniej sza jest ostateczna.
Stronie s'ruzy skarga na niniejszq d e c y z j ~ do Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 2, o ile
namszalaby prawo. S k a r g ~wnosi s i za
~ poirednictwem tut. Kolegium w dw6ch
egzemplarzach w terrninie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
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