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Dzialajqc na podstawie:
-

art. 48 ust. 2 i 3, art. 51 ust. 1 pkt. 1, art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6in. zm.);
-

art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z p6in..zm.) w zwiqzku z fj2 ust. 1 pkt. 7 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreilenia rodzaj6w przedsiqwziqC mogqcych
znaczqco oddzialywak na Srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanych
z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

-

§ 2 rozporzqdzenia Ministra ~rodowiskaz dnia 30 paidziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposob6w
sprawdzania dotrzyrnania tych poziom6w (Dz. U. Nr 192, poz. 1883);

-

art. 106 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku:
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2006 r. znak: SR.II-7624/95/05/32/06
w sprawie uzgodnienia Srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacjq przedsiqwziqcia
polegajqcego na budowie stacji bazowej telefonii kom6rkowej Rzesz6w 58288 Pohdnie
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zlokalizowanej na dzialce nr ew. 1344, obrqb 211 w Rzeszowie ul. Straiacka 9, na wiezy
istniejqcej remizy strazackiej;

6
~1 oraz nizej wyrnienionej dokumentacji:

1. Wniosek Inwestora o wydanie decyzji.
2~:~hforrnacjao braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenuobjqtego wnioskiem.

\

3. Raport o oddzialywaniu na Srodowisko wykonany w miesiqcu listopadzie 2005 r. - autorzy:
mgr ini. Elibieta Sieradzka, mgr ink. Ryszard Barwa.
4. Pisma stron postqpowania z dnia 11 marca 2006 r. 4 kwietnia 2006 r. i 29 kwietnia 2006 r.
5. Uzupehienia do ww. Raportu przedlozone pismem inwestora z dnia 28 kwietnia 2006 r.

postanawiam:

ODMOWIC uzgodnienia Srodowiskowych uwarunkowah zgody na realizacjq przedsiqwziqcia

polegajqcego na budowie stacji bazowej telefonii kom6rkowej Rzesz6w 58288 Pohdnie
zlokalizowanej na dzialce nr ew. 1344, obrqb 211 w Rzeszowie ul. Straiacka 9, na wieiy
istniejqcej remizy strazackiej, w wariancie zaproponowanym przez inwestora.

UZASADNIENIE
Do Wojewody wplynql wniosek o uzgodnienie Srodowiskowych uwarunkowah zgody na
realizacjq przedsiqwziqcia polegajqcego na budowie stacji bazowej telefonii kombrkowej
Rzesz6w 58288 Pohdnie zlokalizowanej na dzialce nr ew. 1344, obrqb 211 w Rzeszowie
ul. Straiacka 9, na wieiy istniejqcej remizy straiackiej.
Przedrniotowe przedsiqwziqcie zalicza s i ~do instalacji radiokomunikacyjnych
emitujqcych pola elektromagnetyczne, kt6rych r6wnowaina moc promieniowania izotropowo
wynosi nie rnniej nii 100 W, emitujqcych pola elektromagnetyczne o czr;stotliwoSciach od 30
kHz do 300 GHz. Dla tych inwestycji Wojewoda jest organem wladciwym do wydania zqdanego
uzgodnienia na podstawie art. 378 ust. 2 Prawo ochrony Srodowiska w zwiqzku z

5 2 ust. 1 pkt.

7 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzaj6w
przedsiewziqC mogqcych znaczqco oddzialywaC na
- -.
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Srodowisko oraz szczeg63.owych

uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiqwziqcia do sporzqdzenia raportu
o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).
Przeslany material dowodowy obejmuje m.in. wniosek Inwestora o wydanie decyzji oraz
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Raport o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko. Stosowna informacja o tym
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dokumencie znajduje siq w publicznie dostqpnyrn wykazie d&iych
L

o dokumentach

zawierajqcych informacje o Srodowisku i jego ochronie - pod nr 20106.
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