
U R Z Ą D  GMINY M IE L E C
ul. Głowackiego 5

39-300 Mielec Mielec, 2019-07-01

BR.0003.11.2019

Pan
Wojciech Zaręba 
Radny Gminy Mielec

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie budowy masztu 
telefonii komórkowej w miejscowości Podleszany- nazwa inwestycji: Budowa Stacji
Bazowej Telefonii Komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6003C" na działce nr 1193 położonej 
w miejscowości Podleszany, Gmina Mielec z wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 
02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Anna Ruszała ul. Budzi wojska 
134. 35-317 Rzeszów, informuję:

Pkt.l

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w 
inwestycji wpłynął w dniu 10.07.2018r.

Pkt.2

Informacja o tej inwestycji pojawiła się w dniu złożenia wniosku tj. 10.07.2018r 

Pkt.3

W lipcu odbyła się wizja lokalna na terenie inwestycji z udziałem kierownika Referatu 
Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Pana Serafina Mirosława, pracownika referatu Pani 
Anny Domanik. W-ce Wójta Jana Mazura oraz działki .

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008r o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j.). [Informacje 
podawane do publicznej informacji] nie wymagała udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Jednocześnie informuję, że przytoczona przez Pana Uchwała Rady Gminy Mielec 
Nr IW33/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Mielec została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2019, poz. 979 i weszła w życie w: terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

Biorąc pod uwagę powyższe w dniu wydania decyzji RGP.6733.33.2018 z dnia 15 lutego 
2019 r. oraz decyzji o umorzeniu postępowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RGP.6220.4.2018 z dnia 14.11.2018r., uchwała nie 
stanowiła aktu prawa miejscowego na podstawie którego możliwe byłoby ogłoszenie 
konsultacji społecznych w sprawie, którą Pan opisuje.

Pkt.4

Projekt decyzji był uzgadniany z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
Nadzór Wodny w Mielcu-milcząca zgoda organu, ze Starostą Powiatu Mieleckiego- milcząca 
zgoda organu, z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu- postanowieniem



nr PZD.475.4.1.2019 z dnia 25.01.2019r., z PGW Wody Polskie Dyrektor RZGW 
w Rzeszowie- decyzją nr RZ.RPP.611.41.2019.MB z dnia 24.01.2019r., z Prezesem Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego -  postanowieniem nr ULC-LTL-2/5310-0035/01/19 z dnia 24.01.2019 
o umorzeniu postępowania.

Pkt.5

Wymagania decyzji dotyczące osób trzecich stanowi pkt.3d) decyzji Nr RGP.6733.33.2018 z 
dnia 15.02.2018r. mający brzmienie:

d) wymagań dotyczących interesów’ osób trzecich:

-  przedmiotowa inwestycja winna być projektowana w sposób zapewniający ochronę 
uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności:

-  nie pozbawiać dostępu do drogi publicznej,

-  nie pozbawiać możliwości korzystania z mediów komunalnych,

-  zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas (w: trakcie 
realizacji pracy sprzętu budowlanego),

-  zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniem wody, gleby.

-  Inwestor (Strona wnioskująca), winien posiadać prawo do dysponowania 
nieruchomościami - w części na których przewidziana jest realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia w myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane - Rozdział 4 - 
postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

-  Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań 
dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

Wymagania dotyczące ochrony zdrowia mieszkańców stanowią pkt.3b) w/w decyzji tj:

b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:

-  na podstawie dołączonej do wniosku o ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji 
celu publicznego kwalifikacji przedsięwzięcia oraz analizy środowiskowej, 
sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stwierdzono, 
że przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz 
ze stacją bazową, nie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko naturalne, w związku z czym nie wymaga uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

-  zagospodarowanie i ukształtowanie terenu powinno uwzględniać przepisy ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j. ), w' tym m. in. nie może 
powodować zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody 
opadowej - ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

-  planowane przedsięwzięcie nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,

-  przy projektowaniu inwestycji należy zachować warunki wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018. 799



z późn. zm.), zgodnie z którymi inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany 
uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności 
ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 
(art. 75 ust. 1),

-  wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza nie może powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny,

-  w strefie wpływu inwestycji na otoczenie nie znajdują się obiekty podlegające 
ochronie konserwatorskiej lub zaliczone do dóbr kultury współczesnej, określonych 
w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.2018.2067 t.j.).

Odnośnie zabezpieczenia ochrony zdrowia mieszkańców i warunków środowiskowych 
w' dniu 22.08.2018r. Inwestor na wezwanie przez Wójta do uzupełnienia braków' we wniosku 
o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Wójta Gminy Mielec 
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
w/w przedsięwzięcia. We wniosku, karcie informacyjnej przedsięwzięcia uzupełnionej 
w dniu 10.09.2018r. i w1 dniu 09.10.2018r. zostały zawarte informacje charakteryzujące 
planowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy „organem właściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta". W związku 
z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wójt Gminy Mielec wystąpił 
do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie z prośbą o wydanie opinii 
dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, analizując obowiązujące w ty m 
zakresie przepisy wyraził swoje stanowisko w piśmie znak: WOOS.4240.11.26.2018.JG.3 
z dnia 11 października 2018 r. (data wpływu 2018-10-12), że planowana inwestycja nie 
jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie ani zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się brak obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nadmieniając, że organ właściwy 
do wydania decyzji o środowiskowych, przed wszczęciem postępowania
administracyjnego , winien dokonać wnikliwej analizy dokumentacji pod kątem 
zasadności wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie . RDOŚ poinformował 
równocześnie , że przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega procedurze opiniowania 
w try bie art.64 ustawT o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale 
społeczeństw a w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środow isko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu według właściwości skierował 
wniosek do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie, który' po uzupełnieniu informacji przez Inwestora wy raził opinię znak: 
SNZ.9020.4.23.2018.AL z dnia 17.10. 2018r., iż planowane przedsięwzięcie



nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środow isko, o której mowa w art.59 ust.l z dnia 3 października 2008r
0 udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środow iska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405 ze zm.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Rzeszowie wyraziło opinię 
znak: RZ.RZS.436.184.2018.JS z dnia 10 października 2018 r., że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia stwierdza się brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środow isko.

Ponieważ omawiane przedsięwzięcie nie należy do normatywnie wyróżnionej kategorii 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ani zawsze, ani potencjalnie, to nie jest 
wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie art. 71 ust.2 
ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2018.2081 t.j.).

Tym samym Wójt Gminy Mielec zobowiązany był do umorzenia postępowania o uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzją nr RGP.6220.4.2018 z dnia 
14.11.2018 r.

Pkt.6

Strony postępowania są ustalane według zasad określonych w ustawie o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym tj. według obszaru oddziaływania zaznaczonego 
na załączniku graficznym do wmiosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.

Pkt.7

Wójt Gminy Mielec w oparciu o obowiązujące przepisy prawa , uzgodnienia z organami 
opiniującymi wydał decyzję o umorzeniu postępowania o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej 
telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. NR MIE6003C” na działce nr ewid.gr. 1193 
położonej w miejscowości Podłeszany, gmina Mielec znak RGP.6220.4.2018 z dnia 
14.11.2018r oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod 
nazwą: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6003C” 
na działce nr 1193 położonej w miejscowości Podłeszany, Gmina Mielec znak: RGP.6733

Sporządziła: 
Anna Domanik


