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Szczecin, dnia 24 sierpnia 2006 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 149 5 1 w zwiqzku z art. 145 5 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z p.zm.) na 
wniosek z dnia 20 lipca 2006 r. Pana Zbigniewa Gelzoka zam. w Rybniku przy ul. Brackiej 
16A - pelnomocnika Pana Jana ~ w i ~ t o n i a  zam. w Szczecinie przy ul. Kaperskiej 48, w 
zwiqzku z pismem Urzedu Miasta Szczecin z dnia 9 sierpnia 2006 r. znak 
3743lWUiAB/III/DKRKP/06 Palistwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie 

wznawia 

postepowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony zdrowia ludzi 
projektu budowlanego stacji bazowej telefonii komdrkowej sieci PTC ERA nr 33224 na 
dzialce nr 212 przy ul. ZaSciankowej 2 w Szczecinie. 

Uzasadnienie. 

Palistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na wniosek pelnomocnika 
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z 0.0. - Spdlki Akcyjnej "ELFEKO", 81-061 Gdynia, ul. 
Hutnicza 20A uzgodnil projekt budowlany stacji bazowej telefonii kombrkowej sieci PTC 
ERA nr 33224 na dzialce nr 212 przy ul. ZaSciankowej 2 w Szczecinie. Decyzje z dnia 18 
lipca 2005 r. znak WS-N.NZ-403-834105 wydano na podstawie analizy projektu 
budowlanego oraz raportu o oddzialywaniu na Brodowisko opracowanego w czenvcu 2005 
r. przez mgr ini. Adama Maciocha, w oparciu o 6wczeSnie obowiqzujqce przepisy tj. m.in. 
art. 46 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 
62, poz. 627 z p.zm.) oraz rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika 2003 
r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych w irodowisku oraz 
sposob6w sprawdzania dotrzymania tych poziomdw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). 0 ww. 
decyzji powiadomiono wylqcznie inwestora i wnioskodawce. 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 
207, poz. 2016 z 2003 r.) stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sq: 
inwestor oraz wlaSciciele, uzytkownicy wieczySci lub zarzqdcy nieruchomoSci 
znajdujqcych sie w obszarze oddzialywania projektowanego obiektu. We wniosku 
pelnomocnika Polskiej telefonii Cyfrowej Sp. z 0.0. o uzgodnienie projektu Pan Jan 
Swietoli nie zostat wymieniony jako strona postepowania. 

Pismem z dnia 9 sierpnia 2006 r. znak 3743/WUiAB/III/DWRKP/06 Urzqd 
Miasta Szczecin potwierdzil, i e  Pan Jan Swietoli zostal uznany za strong w postepowaniu w 
sprawie udzielenia pozwolenia na budowe przedmiotowej stacji bazowej telefonii 
kombrkowej, zatem Pan Jan Swietoli, bqdqcy strona, w postqpowaniu, bez wlasnej winy nie 
brat udzialu w post~powaniu. 

Biorqc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji. 


