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Budowlanego w Poznaniu
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Plac Kolegiacki 17

61-

841 Poznań

DoĘcry: budowy masztu telefonii komórkowej na dachu budynku położonego w Poznaniu przy u|icy
Wilczak

lf

A,który to budynek stanowi dom studencki,,Hipokrates''

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wielkopolanka'' z siedzibą w Poznaniu wnosimy
o wyjaśnienie i zbadanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu okoliczności
rwięanych z budową masŹu telefonii komórkowej na dachu budynku położonegow Poznaniu przy u|icy
Wilczak If A oraz o podjęcie dalszych czynności prawem przewidzianych.

A stanowi dom studęncki ,,Hipokrates'' i nale{ do
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W tym miejscu informujemy, iż
Przedmiotowy budynek przy ulicy Wilczak 12

reprezentowana przez nas Spółdzie|nia zarządza (na zasadach wynikających

z ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych) m'in. nieruchomościami przy u|icy Wilczak 12 oraz przy ulicy Czapla 2I

A - P, na

których posadowione są budynki mieszkaniowe wielorodzinnę. Przy czym nieruchomości te położonęsą
w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, na której posadowiony jest w/w budynek przy ulicy Wilczak

l2 A stanowiący dom studencki Hipokrates. Zdaniem Spółdzielni budowa masztu telefonii komórkowej na
dachu

ilw

budynku przy ulicy Wilczak |2

A

narusza normy wynikające

z planu

zagospodarowania

z $ 24 ttst.3
12009 Rady Miasta Poznania dotyczącej uchwalenia planu

przestrzennego obowiązującego dla w/w lokalizacji: ,,Wilczak - Czapla,,. Zgodnie, bowiem

pkt.

4

UchwaĘ

.nr:

LVIII /758 N

zagospodarowania przestrzennego ,,Wilczak

rozbudowy

i

-

Czapla"

w Poznaniu w zakresie zasad

modemizacji,

budowy infrastruktury technicznej dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii

komórkowej wyłącznie na budynkach usługowych o wysokości, co najmniej 15 metrów, nieobjętych
ochroną konserwatorską przy czym maksymalna wysokośó masfu może stanowić 1/3 wysokości

budynku. Przy czym zgodnie z $ 2 wlw UchwĄ przez stację bazową telefonii komórkowej na|eĘ
rozumieó obiekt radiokomunikacyjny składający się

z

urządzeń elektroprzesyłowych oraz konstrukcji

wsporczej i zestawu anten. W tym miejscu podnieśćna|eĘ, iŻ wlw budynek przy ulicy Wilczak 72

A nie

jest budynkiem usługowym w rozumieniu w/w UchwaĘ Rady Miasta Poznania albowiem sfuży on
zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych osób studiujących na

ilw

Uniwersytecie Medycznym. Ponadto z

u|' Grunwaldzka 104, 6{l.307 Poznań' te|.: 61 82o 50 5.t, NlP 777.00.03-676, www.wie|kopo|anl€.p|,
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iż wlw

ustaleń poczynionych przez Spółdzielnię wynika,

budynek jest niższy od wymaganych

ilw

przepisie 15 metrów' Jednocześnie zpoczynionych obserwacji wynika, iż wysokośó powstającego masztu
przeŁ'roczy 1/3 wysokościw/w budynku. W nviązku zpovtyżtszym pojawiają się uzasadnione przesłanki'

iz budowa

z powszechnie obowiązującymi przepisami

prawa

miejscowego, co zdaniem Spółdzielni wymaga wyjaśnienia i zbadania przez właściweorgany'

w tym

przedmiotowego masŹu jest niezgodna

Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego orazpodjęcia dalszych stosownych czynności'
Ponadto w niniejszej sprawie zdaniem Spółdzielni zachodzi podstawa do zbadania cZry

w związku

z budową przedmiotowej stacji zbadano uprzednio zak'res oddziatywania przedmiotowej inwestycji na
środowisko' w tym zwłaszcza na nieruchomości połozone w bezpośrednimsąsiedfwie prowadzonej
inwestycji.

Jednocześnie informujemy,
inform acyj

n

iż w

ej zw iązanej z pr ow adzonym prze

miejscach ogólnodostępnych
d s

ięwz

i

ęc i

em budow lanym.

nie

odnaleźliśmytablicy

.

osobą upoważnioną przez Zarząd Spółdzielni do składania wszelkich wyjaśnień w imieniu
Spółdzielni w powyższej sprawie jest Pan Dariusz Kowalewski - Kierownik Dziafu Technicznego - telefon

kontaktowy: 664 468 808.
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Do wiadomości:
Urząd Miasta Poznania,Wydział Urbanistyki i Architektury, Plac Kolegiacki |7, 6l-84| Poznan,
Urząd Miasta Poznania,Wydział ochrony Środowiska, ul. Gronowa2f a,61 - 655 Poznah;

u|.

Grunwaldzka 104' 60.307 Poznań, te|.: 6t 820 50 51, NlP 777.0a.a3-676, www'wie|kopo|anka.p|,

biuro@wie|kopo|anka.p|

