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Odpowiadając na interpelację  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dotyczącej realizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 na 

działce nr 1534 w Chrobrzu ,Wójt Gminy wyjaśnia co następuje: 

Każdy w ramach prawa obowiązującego w Polsce ma możliwość  swobodnej dyspozycji 

własną  działką  gruntową  w tym jej zabudowy, art.4 Prawa budowlanego (tj. Dz.U.z 2019 r. poz, 

1186) mówi "Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do 

dysponowania nieruchomością  na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia 

budowlanego z przepisami." 

Roboty budowlane na terenie Gminy Złota można prowadzić  po uzyskaniu pozwolenie na 

budowę  i związaną  z nim decyzją  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją  o 

warunkach zabudowy. Gmina Złota nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który jednoznacznie wskazywałby możliwości i ograniczenia co do zabudowy 

działek. Dlatego proces budowlany prowadzi się  na podstawie wymienionych decyzji, zgodnie z 

ustawą  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293). 

Wójt Gminy zgodnie z wyżej wymienionymi ustawami oraz Kodeksem Postepowania 

Administracyjnego ma obowiązek na wniosek strony wszcząć  postępowanie i wydać  stosowne 

decyzje. 

Przedsiębiorstwo P4 Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem w styczniu 2018 roku do Wójta Gminy 

w Złotej o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji 

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 na działce nr 1534 w Chrobrzu. Wójt na 

podstawie posiadanych dokumentów wydał  decyzję. Wymieniona decyzja z uwagi na uchybienia w 

trakcie rozpatrywania została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia - w związku z 

powyższym Wójt po zwrocie akt sprawy przystąpił  ponownie do rozpatrywania sprawy. W wyniku 

analizy akt dnia 27.05.2020 roku została wydana stosowna decyzja. 

Informujemy, że Wójt Gminy jest zobowiązany rozpatrzyć  sprawę  w oparciu o przepisy 

prawa i w granicach prawa, kierując się  zasadą  prawdy obiektywnej. 



Postępowanie środowiskowe czyli postępowanie dotyczące wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia, prowadzi się  w przypadku, gdy 

inwestycja jest wyszczególniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w 

sprawie okreś lenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko (t.j.Dz.U. z 2019 r,poz.1839 z późn.zm.). - informujemy ,że 

wymienione przedsięwzięcie nie jest uwzględnione w wymienionym rozporządzeniu. W związku z 

powyższym inwestor nie ma obowiązku uzyskania wymienionej decyzji i przedłożenia związanych z 

nią  stosownych dokumentów tj np. raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto informujemy, że 

zgodnie z ustawą  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 

Dz.U. 2020 r. poz. 293) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został  
przesłany celem uzgodnienie między innymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Kielcach. Powyższy organ dwukrotnie nie wniósł  uwag. 

Wójt Gminy nie ma możliwości kwestionowania zapisów obowiązujących rozporządzeń  
bądź  ustaw lub domniemywać  złych intencji wnioskodawcy. 

Jeżeli strony uważają  lub posiadają  wiedzę, że instalacja posiada inne parametry lub w 

większy sposób wpływa na środowisko ponad to co zostało przedłożone w aktach sprawy przez 

wnioskodawcę  ,winny przedłożyć  powyższe dokumenty Wójtowi Gminy. Takie dokumenty nie 

zostały złożone. 

W odniesieniu do procedowania sprawy w okresie pandemii Wójt Gminy wyjaśnia „że 

postępowanie w wymienionej sprawie zostało wznowione w lutym 2020 roku tj. jeszcze przed 

wprowadzeniem obostrzeń  wynikających z epidemii COVID 19. Nadmieniamy, że obwieszczenie o 

możliwości zapoznania się  z aktami sprawy 	zostało podane do publicznej wiadomości dnia 

27.04.2020 r. tj. po zmniejszeniu ograniczeń  na podstawie § 13 ust.2 pkt 7a, Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19.04.2020 roku w sprawie ustanowienia okreś lonych ograniczeń  ,nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz.697 ) w związku z powyższym nie 

było podstaw do zawieszenia postępowania. 

Ubocznie wskazuję  również, że postepowanie w przedmiocie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dotyczącego realizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 na 

działce nr 1534 w Chrobrzu zostało wszczęte w 2018 roku ,a uchwała o której konieczność  stosowania 

państwo wnioskują  pochodzi z 2 grudnia 2019 roku — stąd nie można zarzucać  braku stosowania 

uchwały, która nie obowiązywała w porządku prawnym. 

Ponadto należy zaznaczyć, że ustawy i rozporządzenia są, aktami wyższego rzędu niż  
prawo lokalne w tym uchwały Rady Gminy, a Wójt ma obowiązek je stosować. Nadmieniamy, że 

konsultacje byty prowadzone w formie jaką  przewiduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 



przestrzennym tj. w formie obwieszczeń  o prowadzonym postępowaniu w zakresie wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Informujemy 	,że zgodnie z wymienionymi 

obwieszczeniami „każdy mieszkaniec miał  prawo do zapoznania się  z aktami sprawy i złożenia swoich 

uwag i wniosków w sprawie . Obwieszczenia byly publikowane na BIP Urzędu Gminy Złota oraz na 

tablicach ogłoszeń  co potwierdził  sołtys. 


	00000001
	00000002
	00000003

