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Decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 9, art. 4 ust.2, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póżn. 
zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, 
reprezentowanej przez Pana Rafała Labusa ul. Skowronków 44, 42-603 Tarnowskie Góry, z dnia 12.07.2017 r.

u s ta la m

na rzecz 
P4 Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 

lokalizację inwestycji celu publicznego

polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu KLB5002_E wraz z wewnętrzną 
linią zasilającą, na terenie części działki nr ewidencyjny 186/4, położonej w Popowie, obręb Popów.

1. Rodzaj inwestycji -  budowa urządzeń infrastruktury technicznej - budowa stacji bazowej telefonii 
komórkowej.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy w zakresie:

2.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wieża o wysokości do 55,5 m,
b) linia zabudowy -  nieprzekraczalna 15,0 m od granicy z pasem drogowym,

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu -  maks. 25%,
d) powierzchnia biologicznie czynna -  min. 50 %;

2.2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną -  na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
b) gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i wód deszczowych -  nie 

dotyczy;
2.3. zasad obsługi w zakresie obsługi komunikacyjnej:

a) dostęp do drogi publicznej -  istniejącym zjazdem z drogi powiatowej, na warunkach ustalonych przez 
zarządcę drogi,

b) parkowanie -  nie dotyczy;
2.4. ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a) w związku z położeniem terenu projektowanej inwestycji, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 
poza:
- terenami ustanowionych stref ochronnych ujęć wód,
- terenami ustanowionych form ochrony przyrody,
- obszarami ograniczonego użytkowania,
nakazów, zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu nie określa się,

b) na terenie projektowanej inwestycji, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, obwiązuje zakaz 
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gleby i wód powierzchniowych;

c) wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz emisja hałasu nie powinny powodować przekraczania 
standardów jakości środowiska poza granicami terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

2.5. ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytułu występowania 
obszarów lub obiektów objętych formami ochrony ustalonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

b) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych znalezisk, w stosunku do których istnieje 
przypuszczenie, że są zabytkiem, na inwestorze ciąży obowiązek powiadomienia o znalezisku 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Popów,

c) planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie w zakresie dóbr kultury współczesnej;
2.6. wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
projektowana inwestycja nie może powodować naruszenia interesów osób trzecich, w tym:

- pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury 
technicznej,
pozbawienia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,



- spowodować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne 
i promieniowanie,
spowodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej -  ze szkodą dla 
gruntów sąsiednich;

2.7. zgodności z przepisami odrębnymi:

a) stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowana inwestycja nie jest 
zaliczona do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska,
b) stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
teren, dla którego ustalono niniejsze warunki zabudowy nie wymaga uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
c) w związku z położeniem planowanej inwestycji poza granicami terenów górniczych ustanawianych 
na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w niniejszej decyzji nie 
ustala się warunków ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych,
d) w związku z położeniem planowanej inwestycji poza granicami terenów zagrożonych ruchami
masowymi ziemi, ustanawianych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, na terenie, dla którego ustalono niniejsze warunki zabudowy, nie ustala się
szczególnych warunków ochrony,
e) ewentualna wycinka drzew na terenie projektowanej inwestycji może nastąpić jedynie zgodnie
z procedurą określoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Warunki realizacji inwestycji wynikające z przepisów odrębnych:
Na etapie projektowania mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz norm technicznych 
w zakresie wynikającym z rodzaju i specyfiki inwestycji, dla której ustalono niniejsze warunki zabudowy, 
z uwzględnieniem obowiązku uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.
4. Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na kopii mapy zasadniczej 
w skali 1 : 1000 -  stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e
Do Wójta Gminy Popów wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play KLB5002_E wraz z wewnętrzną linią 
zasilającą, na terenie działki o nr ewidencyjnym 186/4, położonej w Popowie, obręb Popów.

Z uwagi na brak na wnioskowanym do zabudowy terenie obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w celu wydania niniejszej decyzji przeprowadzono postępowanie administracyjne 
na zasadach i w trybie określonym w Rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.j. Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o ustawę 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

W toku rozpatrywania wniosku przeprowadzono analizę, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącą warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego 
zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się 
lokalizację inwestycji. Rozpoznając złożony wniosek ustalono, iż w granicach terenu objętego inwestycją oraz 
w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 
Obszar objęty inwestycją położony jest poza granicami terenów górniczych oraz obszarów zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych. Teren objęty wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
1 leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w/s przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71). Inwestor załączył do wniosku „Kwalifikację przedsięwzięcia” 
opracowaną w czerwcu br. przez mgr inż. Krzysztofa Frydla i sprawdzoną przez mgr inż. Karola Bojko, zgodnie 
z którą projektowana stacja bazowa nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z wnioskiem inwestora pola elektromagnetyczne o wartościach 
wyższych niż dopuszczalne wytwarzane przez anteny stacji występować będą na działkami o nr ewid.: 186/4, 186/3, 
194/4, 528/2, obręb Popów.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji wnioskowanej inwestycji celu 
publicznego zawiadomiono na piśmie: wnioskodawcę a w drodze obwieszczenia pozostałe strony postępowania. W 
wyniku zawiadomienia o wszczęciu postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. W trakcie prowadzonego 
postępowania uzyskano odpowiednie uzgodnienia:

- Starosty Kłobuckiego postanowieniem nr ROŚ.6123.124.2017.VI z dnia 28.08.2017r.
- Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku postanowieniem nr PZD-BZ.456.180.2017 z dnia 

05.09.2017r.
Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można odmówić ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.
Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji 

został sporządzony przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego jak



w treści decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty 
jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do  wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art.65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ, który wydał decyzję 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie jeżeli:

•  inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
•  dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie została 

wcześniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o które należy wystąpić 
do Starostwa Powiatowego w Kłobucku przedkładając dokumenty wymagane przepisami prawa.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do 
decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
to żądanie.

Otrzymują :

1. Rafał Labus

ul. Skowronków 44 

42-603 Tarnowskie Góry

2. a la

Pouczenie:

W załączeniu:
załącznik nr 1 -  część graficzna decyzji,
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