25. GB @6
Warszawa, dnia .........................

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 138 5 2 w zwiqzku z art. 144 Kodeksu postqpowania
administracyjnego, po rozpatrzeniu zazalenia z dnia 01.03.2006 r. Paristwa Renaty
i Andrzeja Majka zam. przy ul. Granicznej 26 w Rzeszowie, z dnia 01.03.2006 r. Pani
Urszuli Miller zam. przy ul. Granicznej 26 w Rzeszowie, z dnia 02.03.2006 r. paristwa
Grazyny i Stanislawa Franciszka Tarnowskich zam. przy ul. Kwiatkowskiego 40
w Rzeszowie, z dma 03.03.2006 r. Pani Lucyny Barbary CypryS zam. przy ul. Straiackiej 2a
w Rzeszowie - na postanowienie Pahstwowego Wojew6dzkiego lnspektora Sanitarnego
w Rzeszowie z dnia 20.02.2006 I., znak: SNZ.460-23/06, uzgadniajqce Srodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacjq przedsipziqcia pn. ,,Budowa stacji bazowej telefonii
kom6rkowej (Rzesz6w 58288 Poludnie), zlokalizowanej na dzialce nr 1344, obrqb 211
w Rzeszowie przy ul. Strazackiej 9
uchylam zaskarione postanowienie w catoici
i przekazuje sprawe do ponownego rozpatrzenia
p n e z organ pierwszej instancji.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 31.01.2006 r, znak: SR.II-7624/95/05/32/06 Prezydent Miasta
Rzeszowa, w zwiqzku z wnioskiem z d ~ a01.12.2005 r. Pana Leszka Gory1 sp.j.
Przedsiqbiorstwo Produkcyjno-Ushgowo-Handlowe ,,ELEKTROMONT", 42-289 Woiniki,
ul. Rynek 9 peinomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z 0.0. (02-222 Warszawa, Al.

Jerozolimskie

181), wystqil

o

uzgodnienie

Srodowiskowych uwarunkowah

ww.

przedsiqwziqcia.
W oparciu o przedlozone dokumenty oraz ,,Raport oddzialywania na Srodowisko
przedsiqwziqcia polegajqcego na budowie stacji bazowej telefonii kom6rkowej (Rzesz6w
58288 Pohdnie) zlokalizowanej na dzialce

N

1344, obrqb 211 w Rzeszowie przy ul.

Sreazackiej 9, opracowany w listopadzie 2005 r., Paristwowy Wojew6dzki Inspektor
Sanitarny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 20.02.2006 r., znak: SNZ.460-23/06

uzgodnil Srodowiskowe uwarunkowania przedsiqwziqcia (na etapie przed wydaniem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacjq) polegajqcego na budowie
stacji bazowej telefonii kom6rkowej Rzesz6w 58288 Poludnie w Rzeszowie przy ul.
Strazackiej 9.
Na ww. postanowie~e zlozyli z a z a l e ~ ez dnia 01.03.2006 r. Patistwo Renata
i Andrzej Majka zam. przy ul. Granicznej 26 w Rzeszowie, z dnia 01.03.2006 I. Pani Ursmla
Miller zam. przy ul. Granicznej 26 w Rzeszowie, z dnia 02.03.2006 r. Panstwo Gra2yna
i Stanislaw Franciszk Tarnowscy zam. przy ul. Kwiatkowskiego 40, z dnia 03.03.2006 r. Pani
Lucyna Barbara CypryS zam. przy ul. Straiackiej 2a w Rzeszowie do Gl6wnego Inspektora
Sanitamego. Strony nie zgadzajq siq na przedmiotowq lokalizacjq stacji bazowej telefonii
kom6rkowej z uwagi na bliskie sqsiedztwo, planowane inwestycje oraz naruszenie art. 7, 8,
10, 11, Kodeksu postqpowania administracyjnego jak r6wniez art. 48 i 57 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska.
Ponadto do Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie,
Prezydent Miasta Rzeszowa pismem z dnia 23.03.2006 r. znak SR.11-7624/95/05/32106
przekazd nowy wykaz stron biorqcych udzial w przedmiotowej sprawie.
Rozpoznajqc sprawq w trybie odwolawczym nalezy stwierdzid, co nastqpuje.
Jak wynika z zalqczonej dokumentacji, tj. raportu oddzialywania na Srodowisko
opracowanego w listopadzie 2005 r. przez Paniq mgr in?. Elzbietq Sieradzkq oraz Pana mgr
i d . Ryszarda Barwq, system antenowy przedmiotowej stacji bazowej planuje zainstalowad
siq na wiezy remizy strazackiej o wysokoici -12,5 m n.p.t.
Na p6lnoc od miejsca inwestycji znajdujqsiq budynki o wysokoSci 5 m n.p.t.
W sklad systemu antenowego wejSd majq nastqpujqce elementy:

