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Nr  6220.07.2018 
 
 

DECYZJA 
 
              Na podstawie art.104, 105 ust.1 w związku z art. 138 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2019r. poz. 60) oraz art.66  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 2019r. poz 630 ze zm.)  

 

umarzam w całości postępowanie  

 

administracyjne wszczęte na wniosek Inwestora: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, 

działającego przez pełnomocnika: Szymon Śliwiński, ul. Średzka 12/4, 62 – 025 Kostrzyn z dnia 

17.09.2018r. w przedmiocie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji telefonii komórkowej sieci P4 nr GNI3062, 

planowanej do budowy w m. Wierzyce, os. Brzozowe 2, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2/3 AM 

1 obręb 0018 Wierzyce. 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
W dniu 17.09.2018r. (dat. wpływu 18.09.2018) na wniosek Inwestora: P4 Sp. z o.o., ul. 

Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji 

telefonii komórkowej sieci P4 nr GNI3062, planowanej do budowy w m. Wierzyce, os. Brzozowe 2, na 

działce oznaczonej geodezyjnie nr 2/3 AM 1 obręb 0018 Wierzyce. 

W dniu 28.09.2018r. na podstawie art. 64 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 2019r. poz. 630) Wójt Gminy Łubowo 

zawiadomił o wszczęciu postepowania oraz wystąpił o zajęcie stanowiska do organów opiniujących.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie pismem z dnia 4.10.2018r., przekazał 

wniosek Wójta Gminy Łubowo, na podstawie art. 65 ust.1 kpa, do Wielkopolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który  opinią sanitarną z dnia 6.11.2018r., znak: 

DN-NS.9012.1425.2018r., stwierdził iż dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 



Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinią z dnia 

11.10.2019 r., znak: PO. ZZŚ.4.435.526.1.2018.JNG,nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Pismem z dnia 11.10.2019 znak: WOO-IV.4220.1028.2018.JM.3 Dyrektor Regionalnego Ochrony 

Środowiska w Poznaniu odmówił zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu 

na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wskazując zarazem, że planowane przedsięwzięcie nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Organ prowadzący postępowanie przeanalizował rodzaj i charakter planowanego 

przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, rozpatrując 

uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ww. 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, w tym skalę przedsięwzięcia 

i możliwe zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu, z uwzględnieniem 

wielkości, prawdopodobieństwa, czasu trwania i zasięgu oddziaływania. 

W bliskiej odległości planowanej inwestycji znajduje się zabudowa jednorodzinna co należy 

uwzględniać przy planowaniu inwestycji. Przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia nie dała 

odpowiedzi na szczegółowe pytania. 

Wobec powyższego Wójt Gminy Łubowo postanowieniem z dnia  21.12.2018 r. , nr 

6220.07.2018 nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia  oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu. Na niniejsze postanowienie pełnomocnik 

inwestora Pan Szymon Siwiński pismem z dnia 2.01.2019r. złożył zażalenie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. 

W dniu 23.04.2019 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu uchyliło w całości 

postanowienie Wójta Gminy Łubowo z dnia 21.12.2019r., i przekazało sprawę do ponownego 

rozpatrzenia organowi I instancji. 

W następstwie tego, Wójt Gminy Łubowo ponownie przeanalizował złożony przez Inwestora 

wniosek, dokumentację wraz z uzupełnieniami oraz  uzgodnienia  Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w 

Poznaniu oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,. 

Uwzględniając stanowiska organów opiniujących należy stwierdzić , iż  planowana inwestycja 

nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem nie wymaga 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwestycja stacja bazowa 

składać się będzie z wieży telekomunikacyjnej o wys. ok. 60 m, konstrukcji wsporczych z 

zamontowanymi antenami sektorowymi, wyposażenia elektryczno – przesyłowego w stacji 



umieszczonego w szafie technicznej. W skład systemu  antenowego wchodzić będą 3 anteny 

sektorowe oraz anteny paraboliczne linii radiowych. Anteny sektorowe ukierunkowane będą na 

azymuty: 0o, 120o i 240o, pracujące w systemie 800MHz i 900MHz. Wysokość zawieszenia anten 

sektorowych wyniesie 58,5 m n.p.t. Jak wynika z przedmiotowej dokumentacji równoważna moc 

promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi 2005W. 

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym aktualnym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla terenów mieszkaniowych w rej. Węzła Wierzyce 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Łubowo Nr XII/105/2004 z dnia 30.01.2004r. Tereny wokół  

planowanego przedsięwzięcia przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

budynkami gospodarczymi lub garażami. Ponadto plan dopuszcza urządzenia infrastruktury 

technicznej o charakterze lokalnym tzn. mogą to być urządzenia obsługujące tereny objęte planem w 

zakresie podstawowych mediów. Ponadto na terenie dopuszcza się lokalizację obiektów o 

maksymalnie 2 kondygnacjach. W uchwale nie znalazł się zapis odnoszący się do wysokości  

dopuszczonych urządzeń infrastruktury technicznej. W związku z tym , przyjmuje się , ze dopuszczone 

urządzenia infrastruktury technicznej nie powinny przekraczać  gabarytów ustalonych dla zabudowy. 

Gdyby istniała możliwość realizacji wyższych obiektów, to w uchwale musiał by się znaleźć 

odpowiedni zapis a gdyby wysokość ww. projektowanych obiektów miałaby być równa lub większa 

niż 50 m, niezbędne byłoby także uzyskanie uzgodnień z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił 

Zbrojnych RP. W związku z powyższym  należy stwierdzić , iż planowana inwestycja jest niezgodna z 

ww. planem zagospodarowania przestrzennego wobec powyższego prowadzone postępowanie stało 

się bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 105 ust. 1 Kpa gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało 

się bezprzedmiotowe  w całości lub części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o 

umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub części.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę odpowiednim rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie jest 

umorzenie w całości postępowania. W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji. 

 
 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Poznaniu, za pośrednictwem  Wójta Gminy Łubowo, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

 
 
 
 
 
 



Otrzymują: 

1. Pełnomocnik 

Szymon Siwiński  
ul. Średzka 12/4, 62-025 Kostrzyn  

2. Strony postępowania  

 
Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu – ul. Nowowiejskiego 23, 61 – 705 Poznań 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni – ul. Szewska 1, 61-760 Poznań 

Strony postępowania:  
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

2. Gmina Pobiedziska  

3. Pani Aleksandra Utrecht,  

4. Pani Dorota Utrecht 

5. Andrzej Adamczyk 

6. Anna Pałka  

7. Danuta  Gumpert 

8. Marek Gumpert 

9. Jan Adamczak 

10. Krzysztof Katulski 

11. Katarzyna Karmelita - Katulska 

12. Aneta Nowak  

13. Witold Nowak 

14. Tablica ogłoszeń UG – na okres 14 dni. 

15. Tablica ogłoszeń wsi Wierzyce – na okres  14 dni 

16. Strona www.lubowo.pl  

17. a/a 

 

 

http://www.lubowo.pl/

