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WYROK
W IMlENlU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 1 czerwca 2007 r.
Wojewodzki Sqd Administracyjny w Warszawie
w skladzie nastepujqcym:
Przewodniczqcy

sqdzia WSA Wanda Zielinska-Baran (spr.)

Sedziowie

sqdzia WSA Krystyna Napiorkowska
asesor WSA Agnieszka Wojcik

Protokolant

Danuta Gorzelak-Maciak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2007 r.
sprawy ze skargi Zenona Ciuciasa, Jakuba Pastuszki, Miroslawa Marchewki
na postanowienie Ministra Srodowiska
z dnia 24 lutego 2006 r. nr ~ 1 0 ~ - o a - p e m - 2 9 9 / 8 5 3 2 / 0 5 / 0 6 / ~ d ~
w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ochrony srodowiska lokalizacji inwestycji
celu publicznego

1. uchyla

zaskarione

postanowienie oraz

utrzymane

nim w

mocy

postanowienie organu pierwszej instancji;

2. zaskarione

postanowienie

nie

podlega

uprawomocnienia siq niniejszego wyroku.

WSNwyr 1 - sentencja wyroku

wykonaniu

do

czasu
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UZASADNIENIE
Wojewoda Mazowiecki postanowieniern z dnia 2 sierpnia 2005 r., wydanyrn na
podstawie art. 46 ust.4 pkt l,art.48 ust.2 pkt 1, art.378 ust.2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zrn.) oraz art.
106 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Urzqdu Grniny Sienno z dnia 11 lipca 2005r.,
uzgodnit warunki dla budowy stacji bazowej telefonii kornorkowej PLUS GSM nr BT-1
0240 ,,SIENNOMzlokalizowanej na wiezy antenowej projektowanej w rn. Rzeczniow,
grn. Rzeczniow, dziatce nr ew. 105513, woj. rnazowieckie. W uzasadnieniu
postanowienia organ pierwszej instancji stwierdzit, ze z zatqczonego ao akt sprawy
raportu oddziatywania na srodowisko wynika, ze planowane zarnierzenie
inwestycyjne nie bqdzie negatywnie oddziamaC na srodowisko.
Zazalenie na wyzej wyrnienione postanowienie wniesli Zenon Ciucias, Jakub
Pastuszka i Mirostaw Marchewki, podnoszqc, ze w raporcie oddziatywania
inwestycji na srodowisko biegty ujawnil tylko jeden budynek rnieszkalny znajdujqcy
siq w odlegtosci okoto 60 rn od inwestycji oraz urzqdzenia czynnej stacji
benzynowej. Sporzqdzony raport jest niezgodny ze stanern rzeczywistyrn, gdyz w
bezposrednirn sqsiedzhvie znajdujqsiq jeszcze inne budynki rnieszkalne.
Minister Srodowiska, po rozpatrzeniu tego zazalenia, postanowieniern z dnia
24 lutego 2006 r., wydanyrn w oparciu o przepisy art. 138 § 1 pkt 1 kpa art. 46
ust. 4 pkt 1, art. 48 ust. 2, art. 378 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zrn.), art. 19 ust. 1 ustawy z
dnia 18 rnaja 2005 r. o zrnianie ustawy Prawo ochrony srodowiska or,lz niektorych
innych ustaw { Dz. U. Nr 113, poz. 954), § 2 ust. 1 pkt 7 rozporzqdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiqwziqC
rnogqcych znaczqco oddziawaC na Srodowisko oraz szczegokowych uwarunkowan
zwiqzanych z kwalifikowaniern przedsiqwziqC do sporzqdzania raportu o
oddziawaniu na srodowisko, § 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziornow pol elektrornagnetycznych
w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziornow ( Dz. U. Nr
192, poz.1883), utrzymak w rnocy zaskarzone postanowienie.

