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RR-AB.III/RNl7 1 1 111 60105-06 

Decyzja 

1Va podstawie art. 138 5 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania 
administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z p6zn. zmianami). 

po rozpatrzeniu zaialenia Pana Zbigniewa Gelzoka reprezentujqcego Stowarzyszenie 
Przeciwko Elektroskazeniom ,, Prawo do zycia" 
na postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika nr Ar I1 -73530100145105 z 11 maja 2005 r., 
nie uznajqce Pana Zbigniewa Gelzoka oraz Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskazeniom 
,,Prawo do zycia" za strony w postepowaniu prowadzonym w sprawie pozwolenia na budowe 
stacji bazowej telefonii komorkowej sieci PLUS GSM ilr BT -24253 Niedobczyce na dzialce 
nr 169111 1 1 przy u1.Niedobczyckiej nr 191 w Rybniku 

y ostana wiam 

- uclzyliC powokane wyzej postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika rv czgici orlvnarviajqcej 
rrznarzia za strong Sto~varzyszelzia Przecirvko Elektroskaieniom ,, Prawo (lo iycia" 
i w tym zakresie orzec 
- o przekazarzitl sprawy orgalzotui I ilzstancji (lo polzownego rozpatrzenia. 

Postanowieniem z 11 maja 2005 r., nr Ar I1 -73530100145105 Prezydent Miasta 
Rybnika orzekl o nie uznaniu Pana Zbigniewa Gelzoka oraz Stowarzyszenia Przeciwko 
Elektroskazeniom ,, Prawo do zycia" za strony w postqpowaniu w sprawie pozwolenia na 
budowq stacji bazowej telefonii komorkowej sieci PLUS GSM nr BT -24253 Niedobczyce 
na dzialce nr 1 69 1 / 1 1 1 przy ul.Niedobczyckiej nr 1 9 1 w Rybniku. 
W postqpowaniu odwolawczym, postanowieniem z 21 czerwca 2005 r., nr RR- 
AB.1111RNI71111160105 Wojewoda ~ l ~ s k i  uchylil zaskarione postanowienie i orzekl o 
umorzeniu postepowania organu I instancji, prowadzonego z wniosku Pana Zbigniewa 
Gelzoka o uznanie za strony w wlw postqpowaniu: Pana Gelzoka oraz Stowarzyszenia 
Przeciwko Elektroskazeniom "Prawo do zycia". 
Postanowieniem z 26 kwietnia 2006 r., nr DOR~ORZ/7201/2824/05/06 G'rowny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego stwierdzil niewaznoSC powolanego wyzej postanowienia Wojewody 
~ l q s k i e ~ o  w czeSci dotyczqcej rozstrzygniecia w stosunku do Stowarzyszenia Przeciwko 
Elektroskazeniom ,,Prawo do zycia" natomiast w pozostakej czeSci tj. orzekajqcej o uchyleniu 
i umorzeniu postepowania w stosunku do Pana Zbigniewa Gelzok odmowil stwierdzenia 



niewaznoici. W uzasadnieniu postanowienia G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
szczeg6lowo wyjaSnil przeslanki jakimi sie kierowal orzekajqc w przedmiotowej sprawie. 

W zwiqzku z powyzszym rozstrzygnieciem G16wnego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego przedmiotem niniejszego postepowania jest rozpatrzenie zazalenia 
Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskaieniom ,, Prawo do zycia" reprezentowanego przez 
Pana Zbigniewa Gelzoka, na postanowieriie Prezydenta Miasta Rybnika odmawiajqce 
przyznania statusu strony powolanemu wyzej Stowarzyszeniu w postepowaniu o udzielenie 
POLKOMTEL S.A. pozwolenia na budowe stacji bazowej telefonii kom6rkowej przy ul. 
Niedobczyckiej 19 1 w Rybniku. 

Opierajqc sie na wyjaSnieniach i zaleceniach G16wnego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego zawartych w postanowieniu z 26 kwietnia 2006 r. postanowiono uchyliC w/w 
postanowienie Prezydenta Rybnika w czeSci dotyczqcej nie uznania za strone Stowarzyszenia 
Przeciwko Elektroskazeniom i przekazaC sprawe organowi I instancji do ponownego 
rozpatrzenia. Ponownie rozstrzygajqc w przedmiotowej sprawie nalezy uwzgledniC zalecenia 
zawarte w postanowieniu G16wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 26 kwietnia 2006 r. 
Majqc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji. 
Strony mogq zaskariyC postanowienie do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w 
Gliwicach, za poSrednictwem Wojewody ~ l q s k i e ~ o ,  z powodu jego niezgodnoSci z prawem, 
w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, art.53 5 1 i art. 54 5 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postepowaniu przed sqdami administracyjnymi ( Dz.U. z 2002r., nr 153,poz. 1270). 
Wymogi formalne skargi okreSlajqprzepisy art. 46, art. 47, art.57 5 1 cyt. wyzej ustawy. 

wiadomoSci: 
1. Prezydent Miasta 
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budo~vlanego ul.Bialych 7 44-200 Rybnik 

3 L Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskaieniom ,, Prawo do zycia" 
ul.Bracka 16A44-25 1 Rybnik 

4. da4078 


