
UCHWAŁA NR XLVII/473/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  

      Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 
poz. 1071 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Tarnów, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej sformułowaną 
na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2010 r., skargę Komitetu Społecznego Przeciwko Budowie 
Masztu Telefonii Komórkowej w Koszycach Wielkich, skierowaną do Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Tarnów i przedstawioną Radzie Gminy Tarnów podczas sesji w dniu 12 maja 
2010 r., postanawia uznać za bezzasadną. 

§ 2.

Zobowiązuje  się  Przewodniczącą  Rady  Gminy  Tarnów  do  poinformowania 
Skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                         

UZASADNIENIE

Komitet  Protestacyjny  w  składzie:   
s,  działający  w imieniu  mieszkańców  Koszyc  Wielkich  złożył  skargę  na 

okoliczność wydania decyzji lokalizacyjnej na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 
na  działce  323/21  w  Koszycach  Wielkich,  zarzucając  między  innymi,  iż  mieszkańcy  nie 
zostali  powiadomieni  o  planowanym  przedsięwzięciu,  nie  zostały  przeprowadzone 
konsultacje  z  mieszkańcami  i  nie  uwzględniono  oddziaływania  stacji  bazowej  telefonii 
komórkowej na środowisko. 

Rada Gminy Tarnów, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uznała, że zarzuty 
Komitetu Protestacyjnego są bezzasadne, gdyż:   

1) nie  ma  obowiązku  powiadamiania  na  piśmie  wszystkich  właścicieli  sąsiednich 
nieruchomości  o  wszczęciu  postępowania  dotyczącego  lokalizacji  inwestycji  celu 
publicznego, a taką inwestycją jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej. Przed 
uzyskaniem  przez  operatora  w  Starostwie  Powiatowym  w  Tarnowie  pozwolenia  na 
budowę  stacji  bazowej  telefonii  komórkowej,  uchwałą  Rady  Gminy  Tarnów  nr 
XXVII/242/2008  z  dnia  19  września  2008  r.  został  uchwalony  miejscowy  plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolno - leśnych, który dopuszcza budowę 
tego  rodzaju  obiektów  i  urządzeń  w  tych  terenach.  Wójt  Gminy  Tarnów,  zgodnie  z 
obowiązującą  procedurą  sporządzania  miejscowych  planów  zagospodarowania 



przestrzennego,  powiadomił  mieszkańców  o  terminie  wyłożenia  projektu  planu  do 
publicznego wglądu i o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej. Fakt przestrzegania 
procedury  planistycznej  był  kontrolowany  przez  Wojewodę  Małopolskiego  w  trybie 
nadzoru nad uchwałami podejmowanymi przez rady gmin, po uchwaleniu miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  przez  Radę  Gminy  Tarnów.  Nie  było  zatem 
podstaw do wydania inwestorowi negatywnej decyzji lokalizacyjnej. 

2) zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  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), 
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o parametrach przedstawionych we wniosku 
inwestora  nie  jest  inwestycją  wymagającą  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia procedury 
oceny  oddziaływania  na  środowisko,  w  ramach  której  jest  sporządzany  raport 
oddziaływania na środowisko. 

3) zgodnie  z  art.  56  ustawy z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.), nie można odmówić ustalenia lokalizacji 
inwestycji  celu  publicznego,  jeżeli  zamierzenie  inwestycyjne  jest  zgodne z  przepisami 
odrębnymi. Decyzja lokalizacyjna dotycząca planowanej budowy stacji bazowej telefonii 
komórkowej o parametrach podanych we wniosku inwestora, na działce znajdującej się w 
terenie  rolno  –  leśnym  wyznaczonym  uchwałą  wymienioną  w  pkt.1,  wydana  została 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4) kwestię  utraty  walorów  malowniczego  krajobrazu  wskutek  wybudowania  masztu  dla 
anten  telefonii  komórkowej  należy  rozpatrywać  jako  konsekwencję  postępu 
cywilizacyjnego  i  nieuchronności  zmian  w  krajobrazie,  środowisku  naturalnym  i 
otoczeniu człowieka.  Podkreślić  przy tym należy podjęcie  przez Wójta Gminy działań 
zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków planowanej inwestycji, jakim 
było  uzgodnienie  z  inwestorem nieprzekraczalnego  progu emisji  fal  na  wysokości  nie 
mniejszej niż 10 m i zachowanie odległości od terenów zabudowanych. A zatem miejsca 
dostępne  dla  ludzi  są  i  będą  wolne  od  bezpośredniego  oddziaływania  pól 
elektromagnetycznych  emitowanych  przez  te  anteny.  Podjęte  też  zostały  przez  Wójta 
konkretne  działania  zmierzające  do  ustalenia  stopnia  szkodliwości  promieniowania  tej 
inwestycji dla mieszkańców. 

    Biorąc  pod uwagę fakt,  iż  decyzja  lokalizacyjna  wydana  została  przez Wójta  Gminy 
Tarnów zgodnie z obowiązującym prawem, postanawia się skargę na tą decyzję wydaną dla 
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 323/21 w Koszycach Wielkich, 
uznać za bezzasadną. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
    W. Mitera
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