PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących budowy masztu talefonii komórkowej 5G
W dniu 10 lipca 2020 r. mieszkańcy Tarnowskich Gór, dzielnicy Pniowiec złożyli wniosek
o przeprowadzenie, przed wydaniem pozwolenia na budowę, konsultacji społecznych dotyczących budowy masztu
telefonii komórkowej 5G.
Na podstawie Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 62/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących budowy masztu telefonii komórkowej 5G, w okresie od 14 do 18 września 2020 r.
przeprowadzono konsultacje społeczne w formie konsultacji internetowych. Przedmiotem konsultacji była budowa
masztu telefonii komórkowej przy ul. Poczty Gdańskiej w Tarnowskich Górach, dzielnica Pniowiec. Informację
o prowadzonych konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach.
W trakcie trwania konsultacji wpłynęły 53 e-maile oraz pismo - sprzeciw mieszkańców zawierający ponad
400 podpisów. Po zakończeniu konsultacji wszystkie złożone w tej sprawie uwagi zostały przekazane zespołowi
powołanemu na podstawie Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego numer 63/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., który
został zobowiązany do zweryfikowania opinii mieszkańców uczestniczących w konsultacjach oraz wszelkich uwag
i propozycji.
Złożone uwagi zostały poddane analizie. Wyrażały one sprzeciw wobec budowy masztu telefonii
komórkowej lub zawierały szczegółowe pytania dotyczące przedmiotowej inwestycji. Przedłożone wnioski (pisma)
nie zawierały żadnych merytorycznych zastrzeżeń, uwag, opinii w stosunku do projektowanej inwestycji. Zespół
stwierdził, że budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową jest projektem inwestycyjnym, który może
być realizowany jedynie w oparciu o istniejące przepisy prawa.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in. zgodność projektu zagospodarowania
działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym
dołączenie: wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. W razie spełnienia wyżej wskazanych
wymagań, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę.
Ponadto ustawodawca w ustawie Prawo budowlane - w przypadku budowy instalacji
radiokomunikacyjnych - zawarł obowiązek złożenia przez projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalności oświadczenia, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
W realiach samorządów konsultacjami o charakterze obowiązkowym są te wynikające z następujących
przepisów:
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (konsultacje miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego);
- ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (konsultacje projektów strategii rozwoju
jednostek samorządu terytorialnego);
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (konsultacje w sprawie
inwestycji oddziałujących na środowisko).
Organem właściwym w takich sprawach dla przedmiotowej inwestycji jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.
Na obecnym etapie powołany zespół do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy
masztu telefonii komórkowej uznał, że nie ma możliwości prawnej zastosowania norm, które mogłyby wpłynąć na
rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
Ustawodawca nie umocował go w tym zakresie.
Na tym protokół zakończono.
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