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Opinia prawna 

Dotyczqca ustawienia nadajnika telefonii komorkowej na terenie gminy. 

Odpowiadajqc na pytanie pana Posla uprzejmie inforrnuje, ze aby rozpoczqc 

budowq nadajnika telefonii komorkowej konieczne jest przed wzyskaniem 

pozwolenia na budowq, uzyskanie zgodnie z ustawq z dn. 23.03. 2003. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

decyzji o warunkach zpbudowy, chyba ze istnieje w danej gminie miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego wowczas taka decyzja nie jest wymagana. 

Decyzje takq w swietle art. 50 ustawy o planowaniu przestrzennym wdaje 

wojt, burmistrz albo prezydent miasta po uzyskaniu uzgodnien lub decyzji 

wymaganych odrebnymj przepisami a takie po spelnieniu warunkow przewidzianych 

w ustawie o planowaniu przestrzennym (art. 61). 
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Decyzja taka, zgodnie z art. 54 w zwiqzku z art. 64 cytowanej ustawy, 

powinna zawierak: 

1) warunki i szczego~owe zasady zagospodarowania terenu oraz jego 

zabudowy wynikajqce z przepisow odrqbnych, a w szczegolnosci w zakresie: 

a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, 

b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i 

zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej, 

c) obslugi w zakresie infrastru ktury technicznej i komunikacji, 

d) wymagan dotyczqcych ochrony interesow osob trzecich, 

e) ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych; 

2) linie rozgraniczajqce teren inwestycji, wyznaczone na mapie w 

odpowiedniej skali. 

Jednoczesnie, zgodnie z art. 56 w zwiqzku z art. 64 cytowanej ustawy, organ 

nie moze odmowiC wydania decyzji, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z 

przepisami odrqbnymi. Decyzjq o warunkach zabudowy wydaje wojt, burmistrz albo 

prezydent miasta po uzyskaniu uzgodnien lub decyzji wymaganych przepisami 

odrebnymi. Decyzjq o warunkach zabudowy wydaje siq w uzgodnieniu z wojewodq, 

zarzqdem wojewodztwa oraz zarzqdem powiatu w za kresie zadan samorzqdowych i 

rzqdowych. 

Woit ma wiec pewien w p l w  na lokalizacie nadainika na obszarze swoiei 

gminv zarowno w momencie tworzenia planu zaqospodarowania przestrzenneqo iak i 

wvdawania decyzii o warunkach zabudowy. Nie moze iednak odmowiC wydania 

decvzii o warunkach zabudowv, iezeli zamierzenie inwestvcyine jest zqodne z 

odrebnymi przepisami. 

Nadajnik telefonii komorkowej, w my81 obowiqzujqcych przepisow 

(rozporzqdzenie z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow 

przedsiqwziqc mogqcych znaczqco oddzialywak na srodowisko oraz szczegolowych 

uwarunkowari zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia do sporzqdzenia 

raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), stanowi 

inwestycjq mogqcq znaczqco oddzialywae na Srodowisko i w zwiqzku z tym podlega 

stosownej procedurze, ktorej elementami zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27.04. 

2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. s q  m.in. 



- raport oddzialywania przedsiqwziecia na Srodowisko (uwzglqdnia siq w nim 

m. in. analizq mozliwych konfliktow spolecznych zwiqzanych z planowanym 

przedsiqwzieciem - art. 52 ust.1 pkt I 1  ), 

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust. 1). 

Wyzej wymienionq decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje 

zaleznie od rodzaju i miejsca realizacji zamierzonego przedsiqwziecia, odpowiednio 

wojewoda, starosta, dyrektor regionalny lasbw panstwowych bqdz wojt (burmistrz, 

prezydent miasta), jako wlasciwy organ ochrony srodowiska (art. 46 ust. 7), po 

stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiqwziqcia z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony. W przypad ku 

budowy nadajnika telefonii komorkowej organem wlasciwym jest wojt (burmistrz, 

prezydent miasta). 

Art. 56 ust. 2 stanowi, iz 

W decyzji o srodowisko wych uwarunko waniach wiasciwy organ o kresla: 

I) rodzaj i miejsce realizacji przedsiq wziqcia, 

2) warun ki wykorzystywania terenu w fazie realiza cji i e ksploa fa cji, ze 

szczegolnym uwzglqdnieniem koniecznosci ochrony cennych warfosci 

przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciqzliwoSci dla 

terenow sqsiednich, 

3) wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglqdnienia 

w projekcie budo wlanym, 

4) wymogi w zakresie przeciwdziaiania skufkom awarii przemysiowych, w 

odniesieniu do przedsiqwziqC zaliczanych do zakiadow stwarzajqcych zagrozenie 

wystqpienia powaznych a warii, 

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaiywania na 

Srodo wisko w odniesieniu do przedsiq wzieC, dla Morych przepro wa dzono 

postqpowanie dotyczqce transgranicznego oddziaiywania na srodowisko, 

6) w przypadku, o Morym mowa w art. 135 ust. 1 - stwierdzenie 

koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. 

Zgodnie z art. 47 W postqpowaniu w sprawie oceny oddzialywania na 

srodowisko okresla siq, analizuje oraz ocenia: 



1) bezposredni i posredni wplyw danego przedsiqwziqcia na: 

a) srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi, 

b) dobra materialne, 

c) zabytki, 

d) wzajemne oddzialywanie miqdzy czynnikami, o ktorych rnowa w lit. a)-c), 

e) dostqpnost do zloi kopalin, 

2) mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego 

oddziaiywania na srodowisko, 

3) wymagany zakres monitoringu. 

Organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 

zapewnia mozliwos~ udzialu spoleczenstwa w postqpowaniu, w ramach ktorego 

sporzqdzany jest raport o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na srodowisko (art. 53). 

Jezeli z postqpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko wynika 

zasadnosc realizacji przedsiqwziqcia w wariancie innym niz proponowany, organ 

administracji, za zgodq wnioskodawcy, wskazuje w decyzji o srodowiskowych 

uwarunkowaniach wariant dopuszczony do realizacji lu b, w razie bra ku zgody 

wnioskodawcy, odmowi, w drodze decyzji, okreSlenia srodowiskowych uwarunkowan 

zgody na realizacje przedsiqwziqcia (art. 55). 

Obydwie wyzej wymienione decyzje poprzedzajq wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowe obiektu budowlanego, ktora jest konieczna w przypadku 

budowy nadajnika, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7. 07. 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). Pozwolenie na budowq 

wydaje starosta. Z przepisow wyzej wymienionej ustawy wynika, iz w razie 

speinienia wymagan okreslonych w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4, wlasciwy organ 

(starostaj nie mote odmbwie wydania decyzji o pozwoleniu na budowg. 

Konkludujqc nalezy stwierdzic, ze wladze gminy mogq odmowic wydania 

decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przez 

co zablokowaC budowq nadajnika. Nalezy jednak pamiqtaC, ze decyzje powyzsze 

podlegajq zaskarieniu do samorzqdowego kolegium odwolawczego, ktore to 

kolegium moze uchyliC zaskarione decyzje w caloSci albo w czesci i w tym zakresie 



orzec co do istoty sprawy (art. 138 par. 1 kpa) a nastqpnie starosta moze wydaC 

decyzjq o pozwoleniu na budowq. 
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