
Brodnica, dnia 22 maja 2006r. 

BA. 7331 - 73/05/06 

DECYZJA NR BA. 7331 - 73/P/05/06 

Na podstawie art. 1 04 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. IVr 98 poz. 1071 z pozn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1, art. 36 ust.1 w 
zwiqzku z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowal-~iu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z pozn.zm.) oraz decyzji 
Samorzqdowego Kolegium Odwo+awczego w Toruniu z dnia 9 lutego 2006r. nr SKO- 
/5/B/06 
po ponownym rozpoznaniu wniosku: z dnia 31 maja 2005r. Pana Grzegorza 
Kerlina - Przedsiebiorstwa AT-TEX sp. z 0.0. z siedzibq w Sopocie przy ul. Jana z 
Kolna 35 

odmawiam 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie przy Al. 
Jerozolimskich 181 dla inwestycji polegajqcej na lokalizacji stacji bazowej telefonii 
komorkowej na istniejqcym kominie zlokalizowanym na terenie dziatki nr 90516 
potozonej przy ulicy Podgornej (teren Zakladow Zelatyny) wraz z przylqczem 
energetycznym. 

Uzasadnienie 
W zwiqzku z decyzjq Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Toruniu z dnia 9 
1uteg.o 2006r. nr SKO-5/B/06 uchylajqcq decyzje Burmistrza bliasta Brodnicy z dnia 
12 stycznia 2006r. NR BA. 7331-73/05/06 w sprawie odmowienia ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z 0.0. z siedzibq w 
Warszawie przy Al. Jerozolimskich polegajqcej na lokalizacji na istniejqcym kominie 
stacji bazowej telefonii komorkowej wraz z przylqczem elektroenergetycznym na 
terenie dzialki nr 90516 potozonej przy ul. Podgornej w Brodnicy - teren Zakladow 
ielatyny - zostalo ponownie przeprowadzone postepowanie administracyjne w 
przedmiotowej sprawie. 

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiqz~,~jqcego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Obowiqzujqcy na terenie objetym wnioskiem 
miejscowy ogolny plan zagospodarowar~ia przestrzerlnego miasta Brodnicy - na 
mocy art. 87 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym utracil swq moc z dniem 1 stycznia 2004r.. 

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 
publicznego oraz okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy 
terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Stosownie do art. 4 ust.2 ustawy w przypadku braku miejscowego planu okreslenie 
sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy nastepuje dla inwestycji celu 
publicznego w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

l~istalacje radiokomurlikacyjne ernitujqce pola elektromagnetycz~ie zaliczane 
s q  do przedsiewziec mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko - stosownie do 
Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia 
rodzajow przedsiewziqc mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko oraz 
szczegolowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do 



sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573- z 
pozn.zm.) Wnioskowana stacja bazowa telefonii komorkowej zaliczana jest wlasnie 
do takich, ktore mogq znaczqco oddzialywac na srodowisko w postaci emisji pola 
elektromagnetycznego do srodowiska. Pole elektromagnetyczne o wartosciach 
przekraczajqcych poziom dopuszczalny, gdzie obowiqzuje zakaz przebywania ludzi 
znajduje siq na wysokosci zawieszerlia anten i w proniieniu od 40 m do 50 m, ale 
pole elektromagnetyczne o wartosciach nieprzekraczajqcych poziomu 
dopuszczalnego obejmuje znacznie wiekszy obszar i przechodzi na teren 
nieruchomosci sqsiednich, zabudowanych budyn kami mieszkalnymi. 

Mieszkancy ulic: Sloneczna, Rzeznicka, Podgorna i Ustronie w czasie 
prowadzonego postepowania wystqpili do Burmistrza Miasta Brodnicy o wydanie 
decyzji odmawiajqcej ustalenia warunkow zabudowy dla tej inwestycji. IViewqtpliwie 
stacje bazowe telefonii komorkowej oddzialywajq negatywnie zarowno na stan 
zdrowia ludzi jak i na stan srodowiska. Wlasciciele nieruchomosci, ktoryni proponuje 
sie tego rodzaju inwestycje w sqsiedztwie ich dzialek, stanowczo protestujq 
przeciwko ich lokalizacji i zqdajq zagwarantowania nieszkodliwosci dzialania tego 
rodzaju urzqdzen na ich zdrowie jak i organizmy zywe. Nie ma takiej ekspertyzy, 
ktora zagwarantowalaby, iz stacje bazowe telefonii komorkowych s q  bezpieczne 
zarowno dla ludzi jak i dla srodowiska. 

Potencjalne sqsiedztwo stacji nadawczej telefonii komorkowej w odleglosci 
zaledwie 50 m od budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Rzeznickiej 
oraz okolo 80 m przy ulicy Podgornej i okolo 150 m przy ulicy Slonecznej wywoluje 
niepokoj wlascicieli tych budynkow. 

IVabywcy dzialek sprawdzajqcy czy dla danej nieruchomosci jest plan 
miejscowy, prawie zawsze upewniajq sie czy w poblizu tej nieruchomosci nie bedzie 
zlokalizowana stacja bazowa telefonii komorkowej. Mozliwosc pojawienia siq takiej 
inwestycji z gory przekresla szanse sprzedazy dzialek polozonych w blizszym i 
dalszym sqsiedztwie. 

Zaspokajanie potrzeb komunikowania sie spolecznosci moze byc 
zrealizowane w inny sposob, nie tylko przez telefonie komorkowq, ktora wprowadza 
do srodowiska zanieczyszczenia w postaci pola elektromagnetycznego, ktore 
negatywrlie oddzialywuje zarowno na stan zdrowia ludzi jak i inne organizmy zywe. 

W zwiqzku z powyzszym - stosownie do art. 36 i art. 58 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jezeli, w zwiqzku z wydaniem decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomosci lub jej 
czesci w sposob dotychczasowy stalo sie niemozliwe bqdz istotnie ograniczone 
wlasciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomosci moze zqdac od gminy 
odszkodowania za poniesionq rzeczywistq szkode albo wykupienia nieruchomosci 
lub jej czesci. Do takiej sytuacji doszloby, gdyby zostala wydana decyzja ustalajqca 
realizacje wnioskowanej inwestycji. Tut. Organ nie moze ponosic kosztow 
zwiqzanych z odszkodowaniem z zwiqzku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie - lokalizacji stacji bazowej 
telefonii komorkowej, gdy potrzeby tego rodzaju mogq byc zaspokajane w inny 
sposob. 
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 tytut prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu 
publicznego oraz osob trzecich oraz do ochrony wtasnego interesu prawnego 



przy zagospodarowaniu terenow naleiqcych do innych osob i jednostek 
organizacyjnych". Niewqtpliwie lokalizacja stacji bazowej telefonii komorkowej 
narusza interes prawny wtascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci 
zlokalizowanych w obszarze oddzialywania stacji bazowej. 

0 szkodliwosci stacji bazowych telefonii komorkowych na organizmy ludzkie 
swiadczy dodatkowo fakt, iz w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399) zabrania siq lokalizacji trwatych i 
tymczasowych obiektow i urzqdzeri, ktore mogq utrudniaC lub zaklocac 
przebywanie pacjentow na tym obszarze, a w szczegolnosci: stacji bazowych 
telefonii komorkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych i innych 
emitujqcych fale elektromagnetyczne. 

Majqc na wzgledzie stuszny interes prawny wlascicieli i uzytkownikow 
wieczystych nieruchomosci zlokalizowanych w obszarze oddzialywania stacji 
bazowej orzeczono jak w sentencji. 

Wyniki analizy stanowiq zalqcznik Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji. 

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzqdowego Kolegium 
Odwolawczego w Toruniu, za posrednictwem Burmistrza miasta Brodnicy w terminie 
14 dni od daty dorqczenia. Odwotanie podlega oplacie skarbowej w wysokosci 
5,00 zt. za wniosek oraz 0,50 zl. za kazdy zatqcznik. 

Otrzymujq: 
1. Pan Grzegorz Kerlin - Przedsiebiorstwo ATTEX sp. z 0.0. 

81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 35 NICL~I 

2. strony postepowania 
3. ala. 

Strony postepowania: 
1. Fabryka Zelatyny 

87-300 Brodnica ul. Podgorna 38 A 
2. Zaktady Miesne Polmeat sp. 0.0. 

87-300 Brodnica ul. Piaski 11 
3. Gmina Miasta Brodnica 

- Wydzial Gospodarki Miejskiej wlm 
4. wg. rozdzielnika - Pan Zbigniew Gelzok 

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskaieniom 
,,Prawo do iycia" 
44-251 Rybnik 9 ul. Bracka 16A 
- Stowarzyszenie ,,lnicjatywa Przeciw Elektroskazeniom" 

87-300 Brodnica ul. Kopernika 6 
0 


