
Mielec, 14 11.2017 r.
RGP.6733.30.2017

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 75 § 1, art. 84, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. ze zm.), w związku z prowadzonym 
postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 
polegającej na: „Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na 
działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina 
Mielec z wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa 
pełnomocnik Pani Patrycja Balcarek

postanawiam:
dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego dr inż. Jerzego Gremba, biegłego z zakresu 
elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej przy Sądzie Okręgowym w Kielcach 
nr wpisu: ADM.0111-306/12 zgodnie z umową nr RGP.271.23.2017 z dnia 14 listopada 2017r 
na okoliczność przeprowadzenia analizy, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do 
przedsięwzięć określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 71) i czy jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer MIE6003A 
na działce nr ewid. 1040/5, 1040/3 obręb Wola Mielecka, gmina Mielec.

Termin wykonania opinii: do 10 grudnia 2017 r.

U Z A S A D N I E N I E

W dn. 26.09.2017r. firma P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu 
której działa pełnomocnik Pani Patrycja Balcarek ul. Topolowa 26, 41-303 Dąbrowa Górnicza, 
złożyła wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa 
Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 
1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec.

W dniu 28.09.2017 roku tutejszy organ wezwał Inwestora do uzupełnienia braków we wniosku 
min. o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub opinię organu o braku konieczności 
uzyskania takiej decyzji. Pismem z dnia 17 października 2017r. (data wpływu 20.10.2017r.) 
pełnomocnik Inwestora złożył wyjaśnienia odnośnie przedłożonej kwalifikacji przedsięwzięcia 
podtrzymując swoje stanowisko co do braku potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. W związku z tym, ze to na organie ciąży obowiązek oceny kwalifikacji 
przedsięwzięcia, w celu ustalenia wszystkich okoliczności do wydania prawidłowej decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójt Gminy Mielec podjął działania w kierunku 
uzyskania ponownej opinii biegłego( posiadana opinia biegłego uzyskana w tożsamej sprawie 
wymaga ponownej analizy ze względu na zmienione parametry stacji bazowej telefonii 
komórkowej)

Zgodnie z art. 84 § 2 Kpa, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalistyczne, organ 
administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.



W związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu wymagane są wiadomości 
specjalistyczne organ postanowił zwrócić się do biegłego sądowego z zakresu elektroniki, 
radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej i dopuścić dowód z opinii biegłego.

Zgodnie z art. 51 ust. 2c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j. ze zm.), do terminów dotyczących 
wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie wlicza się 
terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy stron albo z 
przyczyn niezależnych od organu.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują .

1. Pełnomocnik Pani Patrycja Balcarek

2. Strony postępowania w formie publicznego obwieszczenia w przypadku jeżeli w 

postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron - na podstawie 

art.49, art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 

jednolity Dz.U.2017r poz.1257)

3. a/a


