OŚRiEG 7022/13/09

Kowalewo Pomorskie 09.12.2009r.
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 8 lit a-g rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Kuldanka, ul. Brzechwy
11, 81-590 Gdynia.
Stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskowo
UZASADNIENIE
W dniu 20.05.2009r. Pan Dariusz Kuldanek, ul. Brzechwy 11, 81-590 Gdynia złożył w tut.
Urzędzie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o.
w miejscowości Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński.
Dnia 04.08.2009r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie wydał decyzję określającą
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w inwestycji i jednocześnie stwierdził brak
konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Od decyzji w ustawowo wymaganym terminie odwołała się jedna ze stron do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Toruniu.
W dniu 10 września 2009r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję orzekając
uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 106 § 1 kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz z art. 64 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o ponowne opinie
co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu
ewentualnego raportu do Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego oraz do Powiatowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Organy te wydały postanowienia:
− Starosta Golubsko-Dobrzyński -postanowienie z dnia 16.10.2009r.
Syg. RiOŚ.7634-55/2009 stwierdzające brak przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
− Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy znak:
N.NZ.-400-G.D-5/625-23130/09 z dnia 19.10.2009r. -wyraził opinię, że nie zachodzi potrzeba
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania w wyniku przeanalizowania

przeprowadzonych obliczeń i wykonanych rysunków dołączonych do wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach ocenia się, że miejsca dostępne dla ludności występują poza
osiami głównych wiązek promieniowania anten sektorowych, w zakresie odległości wyznaczonych
na podstawie § 3 ust.1 pkt. 8 lit a – g rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257 poz.2573 z późn. zm). Biorąc pod
uwagę powiązanie wymienionego przepisu z § 5 w/w rozporządzenia oraz po uwzględnieniu opinii
organów opiniujących: Starosty Golubsko Dobrzyńskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego nie zachodzą przesłanki uzasadniające konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla realizacji wymienionego przedsięwzięcia.
Złożona przez jedną ze stron uwaga, że inwestycja realizowana jest zbyt blisko terenów
wymagających specjalnej ochrony tj.: cmentarza, Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Kamionki i
ziemi rolnych pszenno-buraczanych klasy III nie ma merytorycznego znaczenia dla pozytywnego
rozstrzygnięcia sprawy.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony
ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony
przyrody. Ponadto na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują obszary wodno – błotne,
wybrzeży, leśne, strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych jak
również obszary gęstego zaludnienia czy uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W wyniku
przeprowadzenia zamierzenia inwestycyjnego nie dojdzie do zwiększenia się zasięgu
oddziaływania obszaru geograficznego oraz liczby ludności, na którą przedsięwzięcia mogą
oddziaływać . Inwestycja ze
względu na swoją lokalizację nie będzie miała również
transgranicznego charakteru na poszczególne elementy przyrodnicze.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy ooś, oraz uwzględniając usytuowanie i rozmiar
inwestycji stwierdzono, że nie wpłynie ona negatywnie na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-14 ustawy ooś.
Wniosek ten nie powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia,
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
Z up. Burmistrza
Barbara Stosio
Zastępca Burmistrza
Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Strony postępowania wg posiadanego wykazu.

Ż.G.

