Raszyn, dnia 1.08.2017 r.
OŚGK.6220.55.2016.JK(9)

POSTANOWIENIE
Wójt Gminy Raszyn na podstawie art. 28 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) w związku z
prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary,
gm. Raszyn
postanawia ustalić, iż:
właściciele nieruchomości będących w obszarze zlokalizowanym w odległości 200 m od
miejsca planowanej lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin”
Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn zostają uznani za strony w
przedmiotowym postępowaniu.
UZASADNIENIE
Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
działając w imieniu spółki Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
wnioskiem z dnia 25.11.2016 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306
w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.
Urząd Miejski w Pruszkowie pismem z dnia 7.12.2016 r. przekazał wniosek do Urzędu
Gminy Raszyn.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcia polega na budowie
stacji bazowej BTS (ang. Base Transceiver Station), która będzie pracować w systemach
GSM900, UMTS900, LTE1800, GSM1800 oraz UMTS2100.
Głównym elementem składowym stacji bazowej są anteny sektorowe. Wysokość środka
anten nad poziomem terenu ma wynosić 27 m. Anteny będą ukierunkowane na azymuty 69,
189 i 309. Na każdy azymut przypadają po dwie anteny o mocy 8515 W oraz 4389 W.
Postanowieniem ostatecznym z dnia 3.02.2017 r., znak: OŚGK.6220.55.2016.JK(4) Wójt
Gminy Raszyn odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
W piśmie z dnia 14.07.2017 r. zatytułowanym „zażalenie” właściciele działek nr ew.
304/36, 304/37, 304/38 i 304/39 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn poinformowali, że o
wydaniu postanowienia z dnia 3.02.2017 r. odmawiającego wszczęcia postępowania w
sprawie wydania decyzji po raz pierwszy dowiedzieli się w dniu 12.07.2017 r. Przedmiotowe
postanowienie Wójt Gminy Raszyn przekazał Wojciechowi Obłuskiemu w trybie
udostępnienia informacji o środowisku. Należy więc przyjąć, za należycie
uprawdopodobnione, że wiadomość o wydaniu postanowienia, podmioty występujące z
pismem zatytułowanym „zażalenie” po raz pierwszy podjęły dnia 12.07.2017 roku.
Postanowieniem z dnia 24.07.2017 r. Wójt Gminy Raszyn:

1. Wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostatecznym
postanowieniem Wójta Gminy Raszyn z dnia 3.02.2017 roku znak:
OŚGK.6220.55.2016.JK(4) wydanym w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin”
Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.
2. Wstrzymał z urzędu wykonanie ostatecznego postanowienia Wójta Gminy Raszyn z
dnia 3.02.2017 r., znak: OŚGK.6220.55.2016.JK(4) odmawiającego wszczęcia
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci
Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 6 września 2016 r. sygn. akt
II SA/Łd 412/16 stwierdził, że: „...Przede wszystkim należy odwołać się do ugruntowanego
już w sądownictwie administracyjnym poglądu, że aby być stroną w postępowaniu
administracyjnym wystarczy, że postępowanie dotyczy interesu prawnego danego podmiotu,
nie musi być nawet naruszony ten interes (tak NSA w wyroku z dnia z dnia 16 sierpnia 2012
r., sygn. akt II OSK 832/11, LEX nr 1248472). Nawet jeśli w odniesieniu do konkretnej
inwestycji oddziaływanie planowego przedsięwzięcia oceniane w oparciu o normy prawa
administracyjnego zamyka się na terenie planowanej inwestycji, to nie musi to oznaczać, iż
planowana inwestycja nie będzie na gruncie norm prawa cywilnego źródłem immisji
sąsiedzkich, których występowanie uzasadnia posiadanie interesu prawnego w rozumieniu
art. 28 k.p.a. (m.in. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Bd
339/13, LEX nr 1351503). Podobnie w wyroku z dnia 29 stycznia 2016 r. w prawie II OSK
1340/14 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dla ustalenia czy dany podmiot ma interes
prawny (art. 28 k.p.a.) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i w związku z tym czy ma przymiot strony w tym postępowaniu, nie ma
znaczenia czy oddziaływanie na jego nieruchomość będzie mieścić się w granicach
dopuszczalnych norm, czy też będzie ponadnormatywne, lecz wystarczy, że nieruchomość
znajduje się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji (LEX nr 2034060)....”
Wójt Gminy Raszyn uznał, że wyznacznikiem oddziaływania na podstawie którego należy
określić strony jest odległość o jakiej jest mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) dla podanej mocy anten planowanego przedsięwzięcia odnośnie
analizy miejsc dostępnych dla ludności w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny od
środka elektrycznego tj. 200 m.
Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

1. Strony postępowania.
2. a/a.

