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WÓJT GMINY ŻARNÓW Żarnów, dnia 26.09.2022 roku 

POŚK.Z.6733.CP.05.2022 

D E C Y Z J A  N R  O - 1 / 2 0 2 2  
 Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 104 i 107 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 22 lipca 2022 r., złożonego przez: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1,  

02-677 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Patrycja Balcarek,  

ul. Topolowa 26 m. 26, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

odmawiam ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: 

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr „OPC4465A” wraz z wewnętrzną linią 

zasilającą i instalacją zasilającą, na działce nr ewid. 586/1 obręb Trojanowice, gmina Żarnów. 

U Z A S A D N I E N I E :  
 Na podstawie wniosku z dnia 22 lipca 2022 r., złożonego przez: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 

1, 02-677 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Patrycja Balcarek,  

ul. Topolowa 26 m. 26, 41-300 Dąbrowa Górnicza wszczęto postępowanie administracyjne  

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa 

stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr „OPC4465A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą  

i instalacją zasilającą, na działce nr ewid. 586/1 obręb Trojanowice, gmina Żarnów. 

Analizując zakres inwestycji wynikający z wniosku odniesiono się do stanu faktycznego  

i prawnego obowiązującego na dzień podejmowanego rozstrzygnięcia, z których wynika,  

że dla wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, 

zatem stosownie do postanowień art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zmiana zagospodarowania terenu  

w przypadku braku planu miejscowego polegająca na inwestycji celu publicznego jest lokalizowana 

na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), jako „inwestycję celu publicznego” należy rozumieć 

działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim  

i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe  

i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła  

ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W myśl art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), wydzielanie gruntów pod drogi 

publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót 

budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej  

i sygnalizacji, stanowi cel publiczny. Wnioskowana inwestycja ma znaczenie lokalne (gminne)  

– jej celem jest poprawa funkcjonowania sieci telefonii komórkowej w rejonie planowanej stacji 

bazowej. 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymaga, aby zawierała 

załącznik stanowiący analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu  

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 26 października 2010 r.  

sygn. akt II SA/Rz 414/10 – cyt: „decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

nie wymaga, aby zawierała załącznik stanowiący analizę funkcji oraz cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu”). Wobec powyższego, należało odstąpić od przeprowadzenia analizy 

funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na podst. Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 
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zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588 ze zm.). 

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. Przepis art. 1 ust. 2 nie może stanowić wyłącznej podstawy 

odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W myśl art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów  

lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna,  

z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem,  

do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Wnioskowana inwestycja narusza powyższy 

przepis, ponieważ oddziaływanie pola elektromagnetycznego planowanej inwestycji może 

obejmować również tereny, do których prowadzący instalację nie ma tytułu prawnego. 

P O U C Z E N I E :  
1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych  

w związku z otrzymaną decyzja odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

3. Niniejsza decyzja nie pozwala na podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót 

budowlanych. 

4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, za pośrednictwem tut. organu,  

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią  

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
5. W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia (tj. wojewoda) 

wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 

500 zł za każdy dzień zwłoki. Do terminu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych  

w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 

opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Wpływy z ww. kar pieniężnych 

stanowią dochód budżetu państwa. Podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego ma prawo do wniesienia żądania wymierzenia ww. kary pieniężnej. Żądanie, o którym mowa powyżej, 

wnosi się za pośrednictwem organu właściwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

Załączniki do decyzji: 

1. Załącznik Nr 1 – część graficzna decyzji, 

2. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla lokalizacji inwestycji 

celu publicznego – załącznik nr 2. 

 

 
………………………………….……………………………………………………………………… 
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby pełniącej funkcję organu lub osoby upoważnionej) 

Otrzymują: 

1. P. Patrycja Balcarek 

ul. Topolowa 26/26, 41-303 Dąbrowa Górnicza 

2. P. Justyna Stańczyk 

Trojanowice 9A, 26-330 Żarnów 

3. P. Rafał Stańczyk 

Trojanowice 9A, 26-330 Żarnów 

4.     a/a. 

Projekt decyzji opracował: mgr inż. arch. Łukasz Woźniak 


