
WANB RTW 733 1 - 13/ulicp/2005/2006 Krzeszowice, dnia 20.03.2006 r. 
D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 50, art.53 ust 3 i 4 pkt 2), art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r 
,,O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzemlym" (Dz. U. z 2003r nr 80, poz.717 ze zm.), 
a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postqpowania administracyjnego; 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2005r7 ktory zlozyla: 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0. 
02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 

reprezentowana przez 
Pana Leszka Stolarskiego Przedsi~biorstwo ,,GawinexV Sp. z o.o., 

44-203 Rybnik, ul. Sosnowa 7 

odmawiam ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn; 

stacja bazowa Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z 0.0. ,,Krzeszowice 51416 Miasto" 
na istniejqcym budynku przy P1. Fr. Kulczyckiego 1 na dzialce nr 1240 

w Krzeszow icach 
w granicach terenu, okreilonych na zalqczniku rysunkowym nr 1. 

U z a s a d n i e n i e  
Inwestor zlozyl wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

wlwym. inwestycji, poniewai obecnie miasto Krzeszowice nie ma obowiqzujqcego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dzien 3 1.12.2003r by1 ostatnim dniem obowiqzjwania 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszowice, zatwierdzonego Uchwalq Rady 
Miejskiej m XLl322193 z dnia 17.12.93r. Zgcdnie z art. 53 ust.4 ustawy "0 planouraniu i 
zagospodarowaniu przestrzennyrn" (Dz.U. z 2003r nr 80, poz.717 ze zm.) warunkiem 
wydania decyzji w odniesieniu do obszarow i obiektow objqtych ochronq konserwatorskq jest 
pozytywne uzgodnienie z wojewodzkim konserwatorem zabytk6w. 
Poniewaz teren planowanej inwestycji przy P1. Kulczyckiego 1 w Krzeszowicach jest objqty 
strefq ochrony konsenvatorskiej, w dniu 27.10.2005r tut. urzqd wystagil do Wojewodzkiego 
Urzqdu Ochrony Zabytkow w Krakowie o opiniq w sprawie lokalizacji planowanej 
inwestycji. W dniu 2006.01.06 do tut. urzqdu wplynqlo pismo Wojewodzkiego Konsenvatora 
Zabytkow w Krakowie znak: OZKrI MS+JCEI/ 4 14711 135105 z dnia 2005.12.09 opiniujqce 
negatywnie lokalizacjq przedmiotowej inwestycji z uzasadnieniem, iz ,,Projektowany maszt 
antenowy o wys. powyzej 20m wykracza znacmie ponad gabaryty istniejqcej zabudowy. 
Zamierzone dzialania spowodowalyby obnizenie walorow widokowych przestrzeni miejskiej 
Krzeszowic, co jest niedopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego". 
W zwiqzku z tym wydano decyzjq odmownq. 

Od decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w 
Krakowie za poirednictwem tut. Urzqdu w ternlinie 14 dni od daty jej dorqczenia. . 

Otrzymuj q 

44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7 
1. Wnioskodawca- adres do koresp. Przedsiqbiorstwo ,,GawinexV Sp. 


