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Lipowa, dnia 27.11.2007 r.

Decyzja
Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z pózniejszymi
zmianami) w zwiazku z Rozporzadzeniem Rady Ministrów w sprawie okreslania rodzajów
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczególowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 158 poz. 1105 z 21 sierpnia 2007 r.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 19.11.2007 r. PTK Centertel Sp. z 0.0. ul. Skierniewicka 10a, 01-230
Warszawa, okreg Katowice

Wójt Gminy Lipowa
postanowil

umorzyc postepowanie w sprawie oddzialywania na srodowisko budowy stacji bazowej PTK
Centertel "Lipowa".

Uzasadnienie
.'

W dniu 12. 04. 20f>7.r.wplynal wniosek PTK Centertel wraz z raportem o
oddzialywaniu przedsiewziecia na sr~dbwiskod1a budowy stacji bazowej nr 2616 "Lipowa"
zlokalizowanej w Lipowej na dzialce nr 3243/2.
Po dokonaniu analizy dokumentów, zostalo wszczete postepowanie administracyjne w dniu
30.04.2007 r. z informacja na stronie internetowej w BlP tut. urzedu.
Za pismem przewodnim w dniu 30.04.2007 r. na podstawie art. 106 Kodeksu postepowania
administracyjnego wystapilismy do Wojewody Slaskiego w Katowicach oraz do
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o uzgodnienie przedlozonego raportu
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.
W dniu 17maja 200'7r. do tut. urzedu wplynal protest mieszkanców przeciwko budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2616 "Lipowa".
W toku prowadzonego postepowania zmienione zostalo rozporzadzenie Rady Ministrów w
sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).
Nowelizacja nie zawiera regulacji przejsciowych umozliwiajacych stosowanie
dotychczasowych przepisów do spraw wszczetych i niezakonczonych decyzja ostateczna
przed jej wejsciem w zycie.
Do wszystkich postepowan w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko maja
zastosowanie nowe przepisy.



Pismem znak 7624/12/07 z dnia 24.10.2007 r. wystapilismy do PTK Centertel Sp. z 0.0.
Warszawa, Okreg Katowice o uzupelnienie wniosku ze wzgledu na zmiane przepisów oraz
pisma nr SR,III-E-66/31132111/07z dnia 6.11.2007 r. Slaskiego Urzedu Wojewódzkiego
w Katowicach, pismo nr NZ/531/D/44213/28/07 z dnia 05.10.2007 r. Panstwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
W dniu 19.11.2007r. wplynely materialy uzupelnione od PTK Centertel Sp. z 0.0. wedlug
obowiazujacych przepisów prawa.
Po dokonaniu analizy zlozonych materialów przez PTK Centertel Sp. z 0.0. zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrów w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko szczególnie Dz. U. z 2007 r. nr 158, poz. 1105
planowane przez PTK Centertel przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewziec mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla których raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowiskojest obligatoryjny.
Nie zalicza sie równiez do przedsiewziec, dla których w/w raport moze byc wymagany.
W zwiazku z tym dla jego podjecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji srodowiskowych
uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewziecia i postepowaniejest bezprzedmiotowe.
Bezprzedmiotowosc postepowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postepowania
w mysl art. 105 § 1 k.p.a.

1. PTKCentertelSp.z 0.0. 1

Warszawa, Okreg Katowice.
2. P. Aleksandra Duraj

34-350 Wegierska Górka
ul. Plazowa 12.

3. P.P. Anna i Tadeusz Michalski
Lipowa 518
z prosba o powiadomienie osób
podpisanych pod protestem.

4. Strona internetowa Urzedu,
5. Tablica ogloszen urzedu,

Otrzymuja:

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Katowicach

40-957 Katowice
ul. Raciborska 39.

2. Slaski Urzad Wojewódzki
40-032 Katowice
ul. Jagiellonska 25.


