Brodnica, dnia 9 lipca 2008r.

i

BA. 7331 - 1621P106107108
DECYZJA NR BA. 7331- 162/P/06/07/08
Na podstawie art. 104 Kodeksu postqpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr
98 poz. 1071 z pozn. zm.) oraz art. 1 ust. 2 pkt I , 2, 6, 9 i art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz.717 z pozn.zm.)
po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 grudnia 2006r. Pana Krzysztofa Galewskiego
dziatajqcego z ~~powaznienia
Polskiej Telefonii Komorkowej CENTERTEL sp. z 0.0. z
siedzibq w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie masztu
antenowego o wysokosci do 30,O m wraz z lokalizacjq stacji bazowej telefonii
komorkowej CENTERTEL i z przytqczem elektroenergetycznym na terenie dziatki nr
111613 potozonej przy ul. Pocztowej w Brodnicy.
odmawiam
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Polskiej Telefonii Komorkowej ,,CentertelU sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie
przy ulicy Skierniewickiej 10A dla inwestycji polegajqcej na budowie masztu
antenowego o wysokosci do 30,O m wraz z lokalizacjq stacji bazowej telefonii
komorkowej PTK CEN-TERTEL na dachu budynku TP SA zlokalizowanym na terenie
dziatki nr '7 '7 '7 613 poioionej przy ulicy Pocztowej w Brodnicy .
Uzasadnienie
W dniu 11 grudnia 2006r. Pan Krzysztof Galewski dziatajqcy z upowaznienia
Polskiej Telefonii Komorkowej CENTERTEL sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie przy
ul. Skierniewickiej 10A wystqpit z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie masztu antenowego o wysokosci
do 30,O m na dachu budynku TP SA zlokalizowanym na terenie dziatki nr I11613
potozonej przy ul. Pocztowej w Brodnicy wraz z lokalizacjq stacji bazowej teleforlii
komorkowej CENTERTEL i przytqczem elektroenergetycznym.
Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiqzujqcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Z dniem 1 stycznia 2004r. obowiqzujqcy na
terenie objqtym wnioskiem miejscowy ogolny
plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Brodnicy - na mocy art. 87 ust.3 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzerlnym utracit swq moc.
Obszar objqty wnioskiem wchodzi w sktad terenu objqtego ochronq
dziedzictwa kulturowego - dzielnica Stare Miasto wpisana jest do rejestru zabytkow
decyzjq nr A/3711125 z dnia 23.09.1957r.
Stosownie do art. 4 ust.1 przedmiotowej ustawy ustalenie przeznaczenia
terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobow
agospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastqpuje w miejscowym planie
agospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy w przypadku braku
cowego planu okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy

nastqpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub w drodze decyzjio
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obszar objety wnioskiem polozony jest w granicach zabytkowego zespdu
urbanistycznego ,,Stare miasto".
Dzialki sqsiednie zabudowane sq obiektami jedno, dwu i trzypiqtrowymi o
wysokosci maksymalnej do 14,O - 15,O m nad poziom terenu. Budynek, na ktorym
przewiduje siq lokalizacjq masztu antenowego, ma wysokoSC do 8,50 m.
Jednym z naczelnych zadan gminy jest dbanie o nalezyte ksztattowanie i
ochronq ladu przestrzennego - stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Usytuowanie wieiy stalowej o wysokosci 30,Om
od poziomu dachu budynku, posrod zdecydowanie niskiej zabudowy stanowiloby
dysonans przestrzenno - wysokosciowy a co za tym idzie zburzyloby lad
architektoniczny. l a d przestrzenny to takie ksztaltowanie przestrzeni, ktore tworzq
harmonijnq calosC oraz uwzglednia w uporzqdkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno - gospodarcze, Srodowiskowe
oraz kompozycyjno - estetyczne. Dla prawidlowego ksztaltowania i ochrony ladu
przestrzennego w zabytkowym ,,Centrum Miasta" opracowana zostala koncepcja
zagospodarowania terenu w rejonie ulic Pocztowej, Kilinskiego i Strzeleckiej.
Koncepcja ta zostala uzgodniona przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Toruniu decyzjq z dnia 10 maja 1999r. Nr WO-PSOZJUAB-1292199. Opracowanie to
przewiduje jedynie uzupelnienie niezabudowanych dzialek z umozliwieniem wjazdu w
g l b dzialki poprzez przejazdy bramowe. Nalezy zachowaC podzialy dzialek, linie
zabudowy oraz gabaryty zabudowy tj dwie kondygnacje i poddasze uiytkowe albo
dwu lub trzykondygnacyjne budynki z plaskim dachem. Elewacje budynkow zarowno
istniejqcych jak i projektowanych nalezy rowniei wykonac w sposob nawiqzujqcy do
historycznej zabudowy. Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne ingeruje w wartosci
zabytkowe chronionego ukladu miejskiego, usytuowanie 30,O m masztu antenowego
na budynku o wysokosci 8,50m zaburzy historyczne relacje wysokoSciowe
poszczegolnych elementow tego ukladu, jaki stanowily bryly zabudowy zarowno
pierzei jak i zabudowy ,,Starego Miasta".
Wobec powyiszych zapisow nie moina ustaliC warunk6w zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na lokalizacji masztu antenowego o
wysokosci do 30,O m ponad dachu budynku poloionego na terenie dzialki nr 111613
polozonej przy ulicy Pocztowej a chodzqcej w sklad obszaru objetego ochronq
dziedzictwa kulturowego.
Planowana inwestycja godzi rbwniez w interes publiczny (art. 1 ust. 2, pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). ,,lnteres publiczny
rozumiany jako uogolniony cel dqzen i dzialah, uwzglqdniajqcych zobiektywizowane
potrzeby ogolu spoleczenstwa lub lokalnych spotecznosci, zwiqzanych z
zagospodarowaniem przestrzennym. Protest lokalnej spolecznoSci wobec
przedmiotowej inwestycji daje podstawe do stwierdzenia, i e cel inwestycji okreslany
mianem ,,celu publicznego" nie znajduje akceptacji spolecznej.
Ponadto, w zwiqzku z art. 6 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym kaidy ma prawo, w granicach okreslonych ustawq ,,do
zagospodarowania terenu, do ktorego ma tytul prawny, zgodnie z warunkami
ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli nie narusza to chronionego
rawem interesu publicznego oraz osob trzecich oraz do ochrony wlasnego interesu

prawnego przy zagospodarowaniu terenow nalezqcych do innych osob i jednostek
organizacyjnych". Lokalizacja przedmiotowej wiezy wraz ze stacjq bazowq PTK
narusza chroniony prawem interes osob trzecich. Nieruchomosci zlokalizowane w
obszarze jak i w sqsiedztwie oddziatywania stacji bazowej narazone s q na jej
oddziatywanie a tym samym zmianie ulegajq ich dotychczasowe wartosci. Dla
prowadzonych postqpowan w sprawie lokalizacji stacji bazowych zostata
opracowana przez Pana profesora zw. dr hab. Franciszka Piontka, cztonka PAN,
kierownika Katedry Teorii i Programowania Rozwoju Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Biatej analiza dotyczqca ksztattowania siq wartosci
nieruchomosci zlokalizowanych w tej strefie. Z analizy tej wynika, ze nieruchomosci dzialki budowlane zlokalizowane w strefie oddzialywania stacji bazowej stracq na
wartosci.
A zatem lokalizacja stacji bazowej telefonii komorkowej na dziatce nr 111613
pdozonej przy ulicy Pocztowej jest sprzeczna z ustawq o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym jak wykazano powyzej.
Wnioskowane przedsiqwziqcie niezgodne jest z art. 1 ust. 2, pkt 1, 2, 6, 9
oraz z art. 6 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
Wyniki analizy, zawierajqce czqsC tekstowq i graficznq, stanowiq zatqcznik Nr
1 i 2 do niniejszej decyzji.
Projekt decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodniono z:
- Wojewodzkim Urzqdem Ochrony Zabytkow w Toruniu - postanowienie
WUOZTTIUAB-287712008 z dnia 28 maja 2008r. w zakresie wymagan
konserwatorskich - zgodnie z ustawq z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568).
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Ponadto informujq, i e w opracowywanym projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru pol.oionego w
rejonie ulicy Sikorskiego i ~mijewskiej przewiduje sip lokalizacjp stacji
bazowych telefonii komorkowych. Po podjqciu uchwaty przez Radq Miejskq w
Brodnicy o przyjqciu projektu planu miejscowego moiliwa bqdzie lokalizacja
stacji bazowych na tym terenie.
Od niniejszej decyzji sluiy stronom odwotanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu, za posrednictwem Burmistrza miasta Brodnicy w terminie
14 dni od daty dorqczenia.
Otrzymujq:
1. Pan Krzysztof Galewski
,,GASTELnsp. z 0.0.
80-288 Gdansk ul. Jaskowa Dolina 81
2. strony postqpowania Stowarzyszenie
,,lnicjatywa Przeciw Elektroskazeniom"
3. ala.

-

.I

-

87-300 Brodnica ul. Kopernika 6

Zalqcznik nr 1
do decyzji nr BA. 7331-162/P/06107/08

Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajqcych z przepisow odrqbnych, a takze stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje siq realizacjq inwestycji w zakresie wynikajqcym z
art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z p6zn. zm.).
Obszar inwestycji pn. budowa masztu antenowego na dachu budynku TP S.A.
obejmuje dzialkq nr 111613 stanowiqcq wlasnosc Poczty Polskiej oraz
Telekomunikacji Polskiej S.A.
Teren ten potozony jest w centrum ,,Starego Miasta".
Analizowany obszar nie jest objqty obowiqzkiem .sporzqdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposob ustalenia wymagafi
dotyczqcych nowej zabudowy okreslony powinien bye w decyzji o warunkach
zabudowy, a w tym przypadku, ze wzglqdu na publiczny charakter inwestycji, w
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Stosownie do art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. przeprowadzona zostata analiza dotyczqcq
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajqcych z
przepisow odrqbnych tj. z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pozn.zm.)
Na obszarze objqtym analizq zlokalizowane s q obiekty jedno, dwu lub
trzykondygnacyjne o wysokosciach maksymalnych do 14,O - 15,O m. Budynek na
ktorym projektowana jest lokalizacja masztu antenowego ma wysokosc maksymalnq
do 8,50 m nad poziom terenu. Lokalizacja masztu o wysokosci maksymalnej do 30,O
m nad poziom dachu przedmiotowego budynku spowoduje zaklocenie istniejqcego
porzqdku zarowno architektonicznego jak i tadu przestrzennego.
Jednym z naczelnych zadan gminy jest dbanie o nalezyte ksztattowanie i
ochronq ladu przestrzennego.
Dla prawidtowego ksztattowania i ochrony tadu przestrzennego w zabytkowym
,,Centrum Miasta" opracowana zostata koncepcja zagospodarowania terenu w rejonie
ulic Pocztowej, Kiliriskiego i Strzeleckiej. Koncepcja ta zostala uzgodniona przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Toruniu decyzjq z dnia 10 maja 1999r. Nr
WO-PSOZIUAB-1202199. Opracowanie to przewiduje jedynie uzupetnienie
niezabudowanych dziatek z umozliwieniem wjazdu w gtqb dziatki poprzez przejazdy
bramowe. Nalezy zachowac podzialy dzialek, linie zabudowy oraz gabaryty
zabudowy tj dwie kondygnacje i poddasze uzytkowe albo dwu lub trzykondygnacyjne .
budynki z ptaskim dachem. Elewacje budynkow zarowno istniejqcych jak i
projektowanych nalezy rowniez wykonac w sposob nawiqzujqcy do historycznej
zabudowy.
Wobec powyzszych zapisow nie mozna ustalic warunkow zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na lokalizacji masztu antenowego o
wysokosci do 30,O m ponad dachu budynku potozonego na terenie dzialki nr 111613

polozonej przy ulicy Pocztowej a chodzqcej w sklad obszaru objetego ochronq
dziedzictwa kulturowego.
Lokalizacja masztu antenowego o wysokosci do 30,OO m ponad poziom dachu
budynku nie odpowiada swym gabarytem do istniejqcej historycznej zabudowy
zlokalizowanej w przedmiotowym obszarze i objqtym ochronq dziedzictwa
kulturowego - dzielnica Stare Miasta wpisane jest do rejestru zabytkow nr A/371/125
z dnia 23.09.1957r. Nie odpowiada rowniez swym gabarytem do zapisow i ustalen
zawartych w koncepcji zagospodarowania terenu ulic Pocztowej, Strzeleckiej i
Kilinskiego a zatwierdzonej decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Toruniu decyzjq z dnia 10 maja 1999r. Nr WO-PSOZJUAB-1202199. .
Teren objqty wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmianq przeznaczenia
gruntbw rolnych na cele nierolnicze - objqty jest zgodq uzyskanq przy sporzqdzaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy
zatwierdzonym Uchwalq Rady Miejskiej w Brodnicy Nr Vl44194 z dnia 12 grudnia
1994r. (oglosz. W Dz.Urz. woj. torunskiego z 1994r. Nr 35, poz.258 z poin.zm.) obszar ten wchodzil w sklad terenu oznaczonego symbolem A-ZC -75 UG z
przeznaczeniem pod zabudowq uslugowq.
:

Parametry istniejqcej zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczone s q w
zalqczniku graficznym do niniejszej analizy sporzqdzonym na kopii mapy w skali
1:500 - zalqcznik nr 2.
1

Niniejszq analizq opracowata
mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak,
bqaqca czlonkiem Okrqgowej lzby Urbanistow w Warszawie - Nr ewidencyjny na
liscie czlonkow WA-075.
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