
Opis postępowania w sprawie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia 
na budowę.

Operator występuje o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji celu 
publicznego i zgodnie z prawem obowiązuje następujący tryb 
postępowania.

1. Urząd powiadamia strony o wystąpieniu operatora o 
wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Strona, czyli obywatel składa wnioski dowodowe 
załączając gotowe pismo ze strony 

http://iddd.de/umtsno/gelzok/protestwzor.doc  lub 
http://iddd.de/umtsno/gelzok/Protestwzor.pdf    
wypełniając tylko nagłówki.

3. To samo robi osoba zamieszkująca w pobliżu miejsca, gdzie 
ma być budowana stacja bazowa telefonii komórkowej żądając 
nadania statusu strony zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Urząd Miasta i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny mają 
obowiązek przesłania wydanej decyzji z Inspektoratu stronom 
postępowania z uwagi, iż mamy prawo odwołania się do 
Głównego Inspektora Sanitarnego, co robimy dołączając 
oprócz już złożonych dokumentów opinię pana mgr inż. 
Mariana Kłoszewskiego razem z wykazem piśmiennictwa. 
http://iddd.de/umtsno/opiniaMK.htm 

5. Zgodnie z stanem na dzień dzisiejszy Główny Inspektor 
Sanitarny podtrzymuje decyzje Wojewódzkiego Inspektoratu 
Sanitarnego nie odnosząc się do naszych zarzutów, bo nie wie 
jak je podważyć i wobec powyższego zainteresowane strony 
odwołują się do Sądu Administracyjnego, który wyda 
decyzję taką jak kilkakrotnie w Ruskim Brodzie, ponieważ nie 
odniesienie się do wniosków stanowi naruszenie prawa 
zgodnie z wykładnią Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
oraz orzecznictwem Sądu Administracyjnego.

http://www.iddd.de/umtsno/gelzok/protestwzor.doc
http://www.iddd.de/umtsno/gelzok/Protestwzor.pdf
http://www.iddd.de/umtsno/opiniaMK.htm


http://iddd.de/umtsno/ruskibrod.htm 
http://iddd.de/umtsno/slubice.htm 

6. Jeżeli postępowanie jest zgodne z prawem Urząd Miasta 
musi czekać na decyzje Sądu Administracyjnego, co potrwa 
kilka miesięcy lub lat i dopiero wówczas przy pozytywnym 
wyroku może wydać decyzje o ustalenie lokalizacji celu 
publicznego i wtedy zgodnie z dołączonymi wyrokami i 
opierając się na nich strony składają odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

7. Przy niekorzystnej decyzji Kolegium, (co zgodnie z ich 
orzeczeniami wykluczone) mamy prawo składać odwołanie do 
Sądu Administracyjnego o stwierdzenie, iż nie jest to 
inwestycja celu publicznego (uzasadnienie jest w decyzjach 
Kolegium Odwoławczego z Warszawy, patrz pod http://
iddd.de/umtsno/warszawa.htm), to również bardzo długi etap 
postępowania i Urząd zobowiązany jest czekać na orzeczenie 
Sądu Administracyjnego.

8. Następnym etapem jest wystąpienie operatora telefonii 
komórkowej o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa, 
gdzie składamy wszystko, co podane jest powyżej z 
pominięciem tylko zapisu o lokalizacji celu publicznego 
(wystarczy tylko mała korekta pisma i skreślenie zapisu o 
wyrokach Kolegium Odwoławczego oraz załączników 
mówiących o tym).

9. Tu obowiązuje cały etap postępowania podany w punktach 
4-5 tego opisu 

10. Wszystkie dalsze czynności podejmujemy w oparciu o 
decyzję Starosty i zawartego w niej uzasadnienia gdzie na 
pewno nie uwzględnia się naszych wniosków i tu uzyskamy 
pomoc i odniesienie się do danego pisma i żeby otrzymać 
pomoc wystarczy kontakt z osobą z listy kontaktów strony 
iddd.de lub zwrócić się bezpośrednio do 

pana Krzysztofa Puzyny webmaster@iddd.de  lub 
pana Zbigniewa Gelzok tel. (0-32) 42-54-608) gelzok@interia.pl 
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Na dzień dzisiejszy potwierdzone jest szkodliwe 
oddziaływania pola elektromagnetycznego, a bezpieczeństwa 
ludzi zamieszkujących w pobliżu stacji bazowych nie 
zagwarantuje żadna instytucja w Polsce łącznie z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym w Polsce.

Zgodnie z prawem niemożliwe jest stawianie stacji 
bazowych w pobliżu miejsc zamieszkiwania ludzi z względu 
na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia po wieloletnim 
oddziaływaniu pola elektromagnetycznego co potwierdza się 
już w wielu miastach w Polsce między innymi w Słupsku, 
Warszawie, Rybniku, Polanicy, gdzie u ludzi występują 
przerażające skutki uboczne. 


