
G L ~ W N Y  INSPEKTOR SANITARNY 
'7 $i L XI* , Warszawa, dnia ................................. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 158 5 1, w zwiqzku z art. 156 § 1 p. 2 Kodeksu postepowania 
administracyjnego 

stwierdzam z urzedu niewainoSL 
decyzji Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach 

z dnia 28 czerwca 2002 r., znak: 231531-401/88/2002 

uzgadniajqcej pozytywnie w zakresie ochrony ludzi i Srodowiska przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym projekt budowy stacji bazowej telefonii komorkowej nr 5063 systemu 
GSM 900 MHz oraz DCS 1800 MHz sieci ,,IDEA" przewidzianej do zainstalowania na wiezy 
koScielnej przy ul. Borynskiej 45 w Zorach. 

UZASADNIENIE 

Przedsiqbiorstwo GAWINEX Sp. z 0.0. w Rybniku, ul. Sosnowa 7, dzialajqc 

w imieniu inwestora - Polskiej Telefonii Kom6rkowej CENTERTEL Sp. z o.o., pismem 

z dnia 17 czerwca 2002 r. wystqgilo do ~lqskiej Wojew6dzkiej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Katowicach z wnioskiem o uzgodnienie (zgodnie z ustawq o dostqpie 

do inforrnacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko - 

Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157) projektu technologicznego oraz wyrazenie zgody na 

zainstalowanie anten nadawczo-odbiorczych stacji bazowej telefonii kom6rkowej GSM na 

wiezy koScielnej w Zorach przy ul. Borynskiej 45, informujqc jednoczeSnie, ze inwestycja 

bqdzie przyjqta w Urzqdzie Miasta w Zorach jako przyjqcie zgloszenia montazu anten. 

Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Katowicach decyzjq z dnia 28 czerwca 

2002 r., znak: ZEl531-401/88/2002 r. uzgodnil pozytywnie w zakresie ochrony ludzi 

i Srodowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym projekt budowy stacji bazowej 

telefonii kom6rkowej nr 5063 systemu GSM 900 MHz oraz DCS 1800 MHz sieci ,,IDEA7' 

przewidzianej do zainstalowania na wiezy koicielnej przy ul. Borynskiej 45 w Zorach. 

Pismem z dnia 27 marca 2006 r. Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskaieniom ,,Prawo 

do zycia" Gelzok Zbigniew z siedzibq: 44-251 Rybnik 9, ul. Bracka 16A wystagilo 

z wnioskiem o stwierdzenie niewaznoSci ww. decyzji. 



Jak wynika z dokument6w Przedsiqbiorstwo GAWINEX Sp. z 0.0. pismem z dnia 

4 lipca 2002 r. wystqpilo do Prezydenta Miasta Zory z wnioskiem o przyjqcie zgloszenia na 

wykonanie rob6t budowlanych zwivanych z instalowaniem anten systemu GSM 900 na 

wiezy koScielnej Parafii Sw. Stanislawa Biskupa w Zorach przy ul. Boryfiskiej 45. W 

odpowiedzi Prezydent Miasta zory pismem z dnia 2 sierpnia 2002 r., znak: UA.AP.7354- 

55A102 poinformowal Przedsiqbiorstwo GAWINEX Sp. z 0.0. o przyjqciu ww. zgloszenia 

zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U .  z 1994 r. Nr 

89, poz. 414 ze zm.). 

Pahstwowy Wojewbdzki Inspektor Sanitarny w Katowicach wydajqc decyzjq z dnia 

28 czenvca 2002 r. uzgadniajslcq przedstawiony ,,projekt budowy" stacji bazowej powolal siq 

miqdzy innyrni na art. 48 ust 2 pkt 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony Srodowisku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627). 

Nalezy zauwazyC, ze decyzja ta zostala wydana przed dokonaniem zgloszenia przez 

inwestora o planowanej inwestycji do Prezydenta Miasta Zory. Nie wiadomo zatem, czy 

Prezydent Miasta Zory w my61 art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego nie nalozyl na inwestora 

obowiqzku uzyskania pozwolenia na wykonanie okreSlonego obiektu lub robbt budowlanych, 

objetych obowivkiem zgloszenia, o ktbryrn mowa w art. 30 ust. 1. 

W sytuacjach, gdy inwestor dokonuje jedynie zgloszenia inwestycji zgodnie z art. 30 

ust. 1 ustawy Prawo budowlane i nie nalozono na niego obowiqzku uzyskania pozwolenia 

wynikajqcego z art. 30 ust. 3 powyzszej ustawy, a jednoczegnie wystqpuje o uzgodnienie 

inwestycji z organami Phstwowej Inspekcji Sanitarnej - organy te winny zaj* stanowisko 

w formie opinii sanitarnej . 
Biorqc powyisze pod uwagq postanowilem jak w rozstrzygniqciu. 

Decyzj a niniej sza jest ostateczna. 

Pouczenie 

Stronom przyshguje prawo zlozenia wniosku do Glbwnego Inspektora Sanitarnego o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek sklada siq w terminie 14 dni od dorqczenia niniejszej 

decyzji bezpoSrednio do Glbwnego 

Otrwmuia: . 
1 .  Pan Zbigniew Gelzok 

Stowarzyszenie Przeciwko Elektrosk 
,,Prawo do @cia" 
44-25 1Rybnik 9, ul. Bracka 16A 

2. Przedsipbiorstwo GAWINEX Sp. z 0.0. 

44-203 Rybnik, ul. Sosnowa 7 


