Samorzqdowe Kolegium Odwolrawcze w Bielsku-Bialrej na posiedzeniu w dniu
13.02.2008r. w sklradzie orzekajqcym :
Przewodniczqcy : mgr Krystyna Stoczek
Czlronek
: mgr Magdalena Szymaiiska-Slroniec
Czlronek
: mgr Jaroslaw Pajqk
po rozpatrzeniu odwolania Og6lnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdzialania
Elekirosltazeniom ,,Prawo do zycia" z sjedzibq w Rzeszowie ui. Bracka 16A 4251 Rybnik od decyzji W6jt Gminy Goleszow z dnia 27.1 1.2007r.nr. ROS
76241S1412007.
w przedmiocie : umorzenia postqpowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjq
przedsiqwziqcia polegajqcego na montazu trzech anten sektorowych pracujqcych
w paSmie 900 MHz, na istniejqcej wiezy antenowej.
dzialajqc na podstawie art. 17, 18, 2 1 ustawy z dnia 12 paidziernika 1994r. o
samorzqdowych kolegiach odwolawczych ( Dz. U. Nr 79, poz. 856), art. 138 $2
Kodeksu postqpowania administracyjnego (Dz. U. Nr38 poz. 230 ze zm) art.46,
48, 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr.
05.130.1087 z poin zm. ).

- uchyla zaskarionq decyzjq i przekazuje sprawq do ponownego
rozpatrzenia przez organ I instancji
UZASADNIENIE

Decyzjq z dnia 27.11.2007r. organ I instancji umorzyl postqpowanie wszczqte
na wniosek Polskiej Teiefonii Komorkowej ,,CentertelV sp. z 0.0. w sprawie
wydania decyzji o. Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziqcia
polegajqcego na montazu trzech anten sektorowych pracujqcych w paSmie 900
MHz, na istniejqcej wiezy antenowej na dzialce nr. 245713 polrozonej w Lesznie
G6rnej Gm. Goleszow.
Przyczynq umorzenia postqpowania byla zmiana rozporzqdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na Srodowisko oraz
szczeg6lrowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia
do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
Odwolrujqc siq strona podnioslra miqdzy innymi, ze nie zostal jej zapewniony
czynny udzial podczas postqpowania oraz, ze przedmiotowe przedsiqwziqcie

wplynie negatywnie na zdrowie ludzi , a takze wsltazal na naruszenie przepisow
ustawy prawo ochrony Srodowisko.
Po rozpatrzeniu sprawy Sarnorzqdowe Kolegium Odwolawcze w Bielsku Bialej
postanowilo uchylik zaskarzonq decyzjq i przekazak sprawq do ponownego
rozpatrzenia stwierdzajqc :
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo ochrony Srodowiska realizacja
planowanego przedsiqwziqcia mogqcego znaczqco oddzialywak na Srodowisko
jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wyrnog uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach obowiqzuje w
odniesieniu do wszystkich przedsiqwziek wymagajqcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko , w rozumieniu
ustawy prawo ochrony Brodowiska, dla ktorych inwestor wystqpil bqdi ma
zamiar wystqpik z wnioskiem o wyclanie ktorejkolwiek decyzji wymienionych w
art. 46 ust. 4 pkt. 2-9 ustawy prawo ochrony Srodowiska.
Przedmiotern niniejszego postepowania jest przedsiqwziecie polegajqce na
rozbudowie stacji bazowej telefonii komorkowej .
Nalezy zauwazyk, ze planowana inwestycja do czasu zmiany rozporzqdzenia
kwalifikowala sie do przedsiqwziek mogqcych znaczqco oddzialywak na
Srodowisko, o ktorych rnowa w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreilenia rodzajow przedsiewziek mogqcych
znaczqco oddzialywak na Srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o
oddzialywaniu na Srodowisko.
Powyzsze oznaczalo , ze w toku postepowania inwestycyjnego nalezalo
sporzqdzik raport oddzialywania na Srodowisko i po stosownych uzgodnieniach
orzec w kwestii decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Dla niniejszej sprawy istotne jest, ze z dniern 3 1.08.2007r. zmienilo sie
rozporzqdzenie Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreSlenia rodzaj ow przedsiewziqk rnogqcych znaczqco oddzialywak na
Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniern
p:zedsiqwziccia d s sporzqdzenia rap*; ci oddziaiywaniil na Srodowisko.
W zwiqzku z powyzszq zmianq przedsiqwziecie polegajqce na modernizacji
stacji bazowej telefonii komorkowej jest obecnie kwalifikowane jako
przedsiewziecie rnogqce znaczqco oddzialywai na Srodowisko tylko w
przypadkach wyliczonych enumeratywnie w fj 2 ust. 1 pkt. 7 oraz w fj 3 ust. 1
pkt. 8 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreilenia rodzaj6w przedsiewziek
mogqcych znaczqco oddzialywak na
Brodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniern
przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
W obecnym stanie prawnym kwalifikacji przedsiqwziqcia polegajqcego na
budowie bqdi modernizacji stacji telefonii korndrkowej do przedsiewziek
mogqcych znaczqco oddzialywak na Srodowisko dokonuje sie na podstawie
r6wnowaznej mocy promieniowania izotropowo wyznaczonej dla kazdej anteny

przy czym istotna jest tu takze odlegloSC ( mierzona od Srodlta elektrycznego )
od miejsc dostqpnych dla ludnoSci.
Orzeltajqc w niniejszej sprawie organ I instancji ograniczyl siq tylko do
przytoczenia w uzasadnieniu decyzji faktu iz zmienilo siq omawiane
rozporzqdzenie, co jest naruszeniem art. 107 kpa. Zawarte w decyzji
rozstrzygniqcie powinno bowiem stanowik logicznq konsekwencjq ustalonego w
postqpowaniu stanu faktycznego i jego oceny w Swietle obowiqzujqcych
przepis6w ( w niniejszej sprawie w Swietle znowelizowanego rozporzqdzenia
Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreilenia rodzaj6w
przedsiqwziqC
mogqcych znaczqco oddzialywak na Srodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia
do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko ).
W niniejszej sprawie ani z akt sprawj aili z treSci uzasadnienia nie wynilta na
jakiej podstawie uslalono, ze przedmiotowe przedsiqwziqcie nie kwalifikuje siq
do przedsiqwziqC mogqcych znaczqco oddzialywak na irodowisko
wymienionych w tj 2 i tj 3 omawianego rozporzqdzenia. Rozpatrujqc sprawq
organ nie poczynil w tym zakresie zadnych ustalen , co jest niezgodne z art. 80
kpa.
Stqd tez rozpatrujqc ponownie sprawq organ winien w kontekScie konkretnej
sprawy dokonaC wlasnych ustalen w oparciu o iloSC anten, ich moc, rozklad
promieniowania itp.i wyjaSniC w Swietle przedmiotowej sprawy , czy nie jest
wymagane wydanie decyzj i o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Dla przedmiotowej sprawy istotna jest takze treSC wyroku Wojew6dzkiego Sqdu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 1.01.2008r. nr. IV SAlWa 2277107,
kt6ry w ocenie organu odwolawczego wyznacza liniq orzecznicza, w kierunku
sposobu stosowania tj 2 ust. 1 pkt. 7 oraz w tj 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporzqdzenia
Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreilenia rodzaj6w
przedsiqwziqC
mogqcych znaczqco oddzialywaC na Srodowisko oraz
szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia
do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
Zgodnie z p ~ ~ ~ ~ g ~ in.jrrcltien
s z y r n niejsca dvstqpne dla 1udnclSci w stosul&u do
Srodka elektrycznego nalezy ustala6 przez przylozenie cyrkla do Srodka
elektrycznego i zatoczyC okrqg o promieniu, kt6rego dlugoSC bqdzie zalezna od
mocy anteny. Luk wyznaczony w ten spos6b bqdzie wyznaczal miejsca
dostqpne dla ludnoici.
Rozpatrujqc ponownie sprawq organ winien zapewniC stronom czynny udzial
zgodnie z art. 10 kpa przed wydaniem decyzji w celu umozliwienia
wypowiedzenia siq co do zebranego materialu dowodowego. PodkreSliC nalezy,
ze przeprowadzenie tych czynnoici przed organem odwolawczym nie sanuje
tego uchybienia proceduralnego organu I instancji.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Decyzj a niniejsza jest ostateczna.
Stronie sluzy skarga na niniejszq decyzjp do Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 2, o ile
naruszalaby prawo. Skargp wnosi sip za poirednictwem tut. Kolegium w dwoch
egzemplarzach w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Czlonek

:

b

Czlonek

Otrzymuj a, :
1. Pani Aleksandra Duraj
34-350 Wpgierska Gorka ul. Plazowa 12
2. Kozdon Janusz
Leszna Gora 88 43-445 Dzipgielow
3. Kuczera Ruta i Karol
Leszna Gora 7,43-445 Dziegielow
@ Wojt Gminy Goleszow
5. SKO a/a

Do wiadomoici :
1.Wojewoda ~ l q s k i
ul. Jagiellonska 25
2. Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Katowicach
ul. Raciborska 25,40-032 Katowice

