
STAROSTA 
MIKOLOWSKI 
ul. ~ w i r k i  i Wigury 4a 
43- 1 90 Mikolow 

Mikol6\v, dn. 2 1 -08.2006r. 

AB. La - 7351 -5j/.di.D.~05/06 

DECYZJA NR 64b/ta/05/06 

Na podstawie art. 28, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawvy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2003r. Nr 207, poz.2016, z p6iniejszymi zmianarni) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 
czenvca 1960r. - Kodeks postqpowania adrninistracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z 
p6iniejszyrni zmianami) 
po ponownyrn rozpatrzeniu wniosku in\vestora z dnia 03.06.2005r 

POLKOMTEL S. A. 
02-001 Ftarszalva AI. Jerozolimskie 81 

(imiq i nanvisko lub n m v a  inwestora oraz jego adres) 
w sprawie: 

ponvolenia na budo~vq stacji bazowej telefonii komdrkowej "PLUS" GSM o 
oznaczenizr ,, BT-24223 Eaziska Kopuniny " IV Laziskach Gdrnych przy ul. Cieszyriskiej 
(dziulka nr 822/72) 

............................................................................................................................................................... 
(nmva  i rodzaj oraz adres caiego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bqdi rob6t budowlanych, kategoria obiektu) 

odmawiam zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia ponvc'enia na budowe 

stacji bazowej telefonii komdrko~r~ej "PLUS" GSM o oznaczeniu ,, BT-24223 Eaziska 
Kopaniny" w Eaziskach Gdrnych przy ul. Cieszyriskiej (dzialka nr 822/72) 

UZASADNTENIE 

Decyzjq z dnia 14 czemca 2 0 0 6 ~  nr RR-AB.III/RN/7111/250/05/06 F'ojewoda Slqski uchylii 
w caioSci zaskarzonq przez Patza Bartionzieja Lach, Pracownia projekto~va ,,3DU, Katowice ul. 
Sienkiewicza 12/4, dziaiajqcego w irrlierliu inwestora POLKOiWEL S.A. decyzje z dnia 08 grudnia 
2 0 0 5 ~  nr 64&a/2005 Starosty Mikoiowskiego od~nmviajqcq udzielenia ponvolenia na b udo~vq stacji 
bazowej telefonii korndrkou~ej "PLUS" GSM o oznaczeniu ,, BT-24223 Laziska Kopaniny" w 
Laziskach Gdrnych przy ul. Cieszyriskiej, przekazujqc sprmvq do ponownego rozpatrzenia przez 
organ I instancji. 

Starosta Mikoiolvski rv diliu 10.07.2006~ rvszczql postqpolvanie adtniizistracyjne dla w/w irzwest);cji 
itzJori~zujqc piseinnie strony postqowania. Ponadto stosownie do przepisdw art. 53 ustauy z d17ia 27 
hvietnia 2001 K Prmvo ochrony Srodo~viska {Dz. U. nr 62, poz 62 7 z pdin. zmiananzI;) tut. organ w 
ramach wszczqtego postepowania zapewnii zrdziai spoieczefishva poprzez ~vywieszenie ogioszeli w 
poblizu miejsca planowanej in~vestycji oraz na tablicaclz ogioszeri Starostwa Powiatowego w 
Mikoiowie i Urzedu Miasta ~v Laziskach Gdrnych. RdwnoczeSnie r7a stronie interneiowej tut. 
Starostwa opublikowano infor~nacjq o toczqcym siq postepowarzih. 

W trakie wszczq tego postepowania do tzit. Staros hva wptynqty 1zegaQwne mvagi, zash-zezen ia, opinie 
i stanowiska w sprmvie: 

I .  W dniu 17.07.2006~ mvagi i zastrzezenia Urzqdu Miasta Laziska Gdrne 
2. Wdniu 20.07.2006~ zastrzezenia Pana Jdzefa Spek 
3 W dniu 20.07.2006~ pismo Stolvarzyszenia Przeci~vko Elektroskaieniorn ,, Prmvo do iycia" o 

nadanie statusu strony rvt-az z zaiqczonq slt~ojq opiniq +v sprmvie raportlr oddziabvania na 
Srodowisko 

4. Wdrliu 21.07.2006~ sprzeciw Radnych iniasta Laziska Gdrtle 



5. W dniu 31.07.2006~ protest 186 nzieszkaricdw tazisk Gdrrzych 
6. Ponadto dniu 03.08.2006~ odbyio sic sic spotkanie Komisji Ochrony ~rodowiska, Gospodarki 

Przestrzennej, Ronvoju i Restrukturyzacji Rudy Miejskiej w Laziskach Gdrnych z udzialem 
mieszkaricbw dzielnicy Kopanina, Burrnistrza Mias fa, 2-cy Naczeln ika Wydzialu Rozwoju i 
Inwestycji oraz Naczelnika fidziaiu Ochrony ~rodowiska. Kornisja wyraziia zdecydowany 
sprzeciw wobec zamiaru budowy stacji PLUS GSM nu tej lokalizacji, wyraiony w opinii 
ktdra wplynqla do Staroshva w dniu 10.08.2006~ 

Po przeanalizowaniu ~v/w dowoddw w sprcrwie jak i po rozpatrzeniu stanowiska Wojewody 
$lqskiego zawartego w Uzasadnieniu swojej Decyzji z dnia 14 czerulca 2 0 0 6 ~  nr RR- 
AB.III/RN/7111/250/05/06 stwierdza siq co nastqpuje: 

I .  tut. organ podtriymuje srvoje negatywne stanowisko co do zgodnoici planowanej inwestycji 
z zapisami rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i intencjami w n im 
zmvartymi, albowiem unienzoiliwi ona realizacje na dziaice nr 822172 z m a g i  nu jej 
gabaryty -funkcii wiod~cei jakq jest przy zapisie - 2MU/UHGR- budownictwo 
mieszkaniowe, a ktdra to inwestycja jest z kolei w grupie funkcji ,dopuszczanvch" do 
realizacji, wSrdd takich elementdw jak sieci i urzqdzenia inj-astruktuq~ technicznej. 
Inwestycja , ktdra wvklucza bowiem rv obrebie danej dziaiki rnoiIiwoSt realizacji funkcii 
wiod~cei jakq jest w tym przypadku nzieszkalnichuo, a ktdra to w swej istocie w planie jest 
jedynie , dopuszczana " do realizacji, rv takim rozunzieniu jest sprzeczna z zapisami tegoi 
planu, 

2. pIanowana inwestycja narusza treSci zmvarte w art. I .  ust. 2 pkt.l,2 oraz art. 2 ust. I 
ustawy z dnia 27.03.2003~ o planowaniu i zagospodarorvaniu przestrzennyrn (Dz. U Nr 80 
poz. 71 7 z 2 0 0 3 ~  z pdin. zmiarzami) zakibcajqc n~oiIiwoSC ksztaitowania przestrzerzi w 
sposbb cyt.: ,,tworzqcy harmonijnq caioSC oraz mvzgledniajqcy w uporzqdkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wyrnagania funkcjonalne, spoieczno - gospodarcze, 
Srodorviskowe, kulturowe oraz kornpozycyjno - estetyczne i pogorszv cyt.: ,,walory 
architektonicme i krajobrazowe " nu tym terenie, 

3. planowana inwestycja narusza treSci zmvarte w art. 73 ustawy z dnia 27 Invietnia 2 0 0 1 ~  
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U, nr 62, poz 627 z pdin. zmianarni), ponielvai stanowiC 
bqdzie w bezpoiredrziei perspektvwie element krajobrazowo obcy w istniejqcej zabudowie 
jednorodzinnej (Srednia wysokoii. otaczajqcej zabudowy to ok. 8rn w stosunku do 43m 
wysokoici projektowanej wiezy), 

4. dostarczony przez Inwestora raport oddzialFyrvania inrvestycji na Srodowisko w sposdb 
niewystarczajqcy analizuje w czeSci wvboru wariantu Iokdizacjq inwestyq'i ograniczajqc 
sic jedynie do wybranej Iokalizacji przez Inwestora, a jako drugi warianr podajqc - 
,,niepodejmowanie inwestycji". FV tej okreilonej sytuacji naleiy uznai., i e  nie speinia on 
zapisdw art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2 0 0 1 ~  Prawo ochrony Srodowiska, 

5. uznano za strone postqpowania Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskaieniom ,, Prawo do 
..@cia" nu jego wniosek 

Ponadto po rozpatrzeniu i wnikliwei analizie otrzymanej w/~v korespondencji, a w tym protestdw 
spoiecznos'ci lokalnei, stanowiska Radnvch i Burmistrza Miasta Laziska Gdrne, zastrzeieri Pana 
Jdzefa Spek i pisma wraz z opiniq Stowarzyszenia Przeciwko Elektroska~eniorn ,, Prawo do iycia", 
jak rdwniei caioici zgromadzonego rnaterialu dowodo wego, uwzgledniajqc powyisze naleiy orzec 
jak w sentencji niniejszej decyzji 

Od decyzji przyshguje odwolanie do Wojewody slvkiego za moim poirednictwem w terminie 
14 dni od dnia dorqczenia. 

............................... ......-.. .-.-.......*......-.-. 
7A,ck- roszeic 

(pieczqC imienna i podpi;% ionej do wydawania decyzji) 
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