
Katowice, dnia 26 lutego 2008r. 

Na podstawie art. 104 oraz 151 5 1 ust. 2 w zwiqzku z art 145 5 1 ust. 1 kodekstipostepowania 
aclministracyjnego po przeprowadzeniu postqpowania co do przyczyny rozstrzygniecia sprawy 
dotyczqcej wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjq 
przedsiewziecia pn.: "Rozbzrdowa stacji bazowej telefoizii komdrkowej Katowice 50536 
U-Arn~iiIir" w Katowicacll przy ul. Zurawiej 32 a zal;oliczonego decyzjq olu-eilajqcq 
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziqcia nr 189/~/06 Prezydenta Miasta 
Katowice z dnia 9 lipca 2006r. 

ORZEKAM 

Uchylif z urzedu decyzjq Prezydenta Miasta Katowice nr 189 /~ /06  z dnia 9 lipca 2006r. 
(znalc: ~S.11-MC-7624-56106) w sprawie okreilenia Srodowiskowych uwarunkowan zgody 
na I-ealizacje pl.zeclsiq~vziqcia pn.: "RozQlrrlo~r~n .+fncji bazoir~cj fclgfo~rii lion~drkor-rrcj ICcrfa~r!iccl 
Sq536 CJ -- ;lrnriiI{" \\.: E(r~~o~l;ic.aCl~ p:zy u! i!-~:-awiej 32 ('Khll 183, dzinlka nl. 419, obreb Ligo!~). 

UZASADI'JIENIE 

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 ltwietnia 2006r. Pana Ryszarda Barwy dzialajqcego 
w imieniu Polsltiej Telefonii Cyfi-owej ERA Sp. z 0.0 w sprawie olcreslenia Srodowiskowycl~ 
uwarunko\i~ali zgoclp na realizacje pi-zedsie\vziqcia pn.: "Rozbudotva stacji bazowej telefo~iii 
kom6rko\vej Katowice 50536 U-ArmiiK". Prezydeilt Miasta Katowice wydal dnia 
19 lipca 2006r., decyzjq nr 189/~/06 w sprawie okreSlenia Srodowiskowych uwarunkowari zgody 
na realizacje przedsiqwziqcia w oparciu o raport o oddzialywaniu na Srodowisko stacji bazowej 
Katowice 50536 U-ArmiiK sporzqdzony przez Paniq mgr ini.  Elibietq Sieradzkq w kwietniu 
2006r. 
Z zawartych w raporcie informacji wynika, ie: ,, w otoczenitl komina - na kt6rym zainstalowano 
stacje bazowq - znajdujq sic btidynki o wysokoici do 12,5 rn npt, a o bszar ponadnormatywnego 
oddzin&~ania prornieniowania stncji po rozbtldotvie moze tvystqpii w strefie od wysokoici 
przekrnczajc~cej: 15,16 n7 npt w odegtoici do 48,56 m od anten stacji. " 
W wyniku skargi ziozonej na dzialajqcy obiekt (stacje bazowq) Pa6stwowy Wojew6dzki Inspelttor 
Sanitarny w Katowicach wsp6lnie z organem wiraSciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych 
utvarunkowaniach przeprowadzil ogledziny miejsca lokalizacji stacji bazowej. Podczas ogledzin 
stwierdzono, ze budynki mieszlcalne znajdujqce sic w otoczeniu stacji bazowej na Lierunkach 
proillieniowania anten sektorowych majq wysokoid, ok. 16,5 m npt i polozone sq w odleg1oSciach 
17m: 19,5m oraz 3 5 m. 



Wobec powyiszego nalezy uznaC, 2e treSC raportu nie odpowiada stanowi faktycznemu, a obszar 
ponadnormatywnego oddzialywania promieniowania stacji wystqpi w miejscach dostqpnych dla 
ludno Sci. 
Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Katowicach po rozpatrzeniu skargi z powyzszych 
wzglqdbw, uchylil z urzqdu, swoje postanowienie uzgadniajqce z dnia 26 czerwca 2006r. (znak: 
NZ/53 l/HR/W/4427/78/06, NZ.524-3 84/06). 
Zgodnie z art. 48 ust.2, pkt. l a  oraz art. 57 ust.1 ustawy Prmvo ochrony irodowiska (Dz. U. 
z 2006~: Nr 129, poz. 902 z pdin. znz) wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowai~iacl~ moie 
nastqpid w przypadku uzgodnienia przez organ uzgadniajqcy. W nastqpstwie uchylenia uzgodnienia 
przez Paristwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nalezalo uchyliC 
decyzjq Prezydenta Miasta Katowice uzgadniajqcq Srodowiskowe uwarunkowania 
dla przed~lliotowego przedsiqwziqcia. 

W traltcie postqpowania, strony mialy moiliwoSd zapoznania siq z aktami sprawy 
ale z przyslug~Gqcego prawa nie skorzystaly. 

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji sluiy odwolanie do Sarnorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Katowicach za poSrednictwem Prezydenta Miasta Katowice w ciagu 14 dni od daty jej 
dorqczenia. 

Otrzymujq: 
1. Pan Ryszard Barwa 
P.P.U.H. "eRBa", 
Al. J.Pibudskiego 77/39, 41-306 Dqbrowa G6rnicza 
2. Miejski Zarzqd Ulic i Mostdw 
ul. ICantor6wny 2a, 40-381 Katowice 
3. Spdldzielnia Mieszkaniowa SILESIA 
ul. Gluszc6w 9,40-668 Katowice 
4. Urzqd Miasta - Wydziaj Geodezji i Gospodarki Mieniem 
5. Urzqd Miasta - Wydzial Budownictwa 

Do wiadomof ci: 
1. Pahstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Katowicach 
u l .  Raciborska 39,40-074 Katowice 
2. Wojewoda ~ l q s k i  
s lrlski Urzqd Wojewodzki 
ul. Jagiellohska 25,40-032 Katowice 
3. Polska Telefonia Cyfrowa ERA Sp. z 0.0 
Al. Jerozolimskie 18 1,02-222 Warszawa 


