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wl[IoSEK o UZNANIE ZA STRoNĘ w POSTĘPoWANIU

ADMINISTRACYJNYM

ORAZ

o STWIERDZENIE NIEwAZNoŚcr
prawomocnej decyzji nr 138212016 z dnia 15.07.2016 roku

wydanej przez Prerydenta Miasta Poznania

Działajqc w imieniu inarzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wie1kopolanka'' zsiedzibą

w Poznaniu na podstawie art. 156 $ 1 ustawy kodeks postępowania niniejszym wnosimy o

stwierdzenie niewazności decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania, z dnia



I5.07.f0I6 t. (z Wórą wnioskodawca miaŁ możliwoŚć zapoznaria się dopiero w grudniu

20L6 r , ), w sprawi e zatwietdzenia proj ektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

dla: T- Mobile Polska S.A. obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

nr 42782 l 70607 na dachu budyŃu przł ulicy Wilczak I2 ,,A,, w Poznaniu

(dz. Nr 22117, ark.26, obręb Winiary) o Sygn. sprawy: UA-V-AO5.6740.1128.2016.

L
W pierwszej kolejności powyższej decyzji zarzucamy, iżl została wydana z naruszenięm

art, 156 $ 1 pkt. 2 k.p.a., tj. wydania decyzji z ruŻącym naruszeniem obowipujących

przepisów prawa' w tym w szczególności przepisów prawa miejscowego.

Budynek przy ulicy Wilczak 12 A w Poznaniu stanowi dom studencki ,,Hipokrates"

i tla|eży do Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wnioskodawca . Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wie1kopo1anka'' zarządza (na zasadaeh

wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), a takŻe jest jednocześnie

współwłaścicielem (współużytkownikiem wieczystym) nieruchomości przy ulicy Wilczak I2

w Poznaniu otaz przł ulicy CzapIa 2| A _ P w Poznaniu, na których posadowione

Są budynki mieszkaniowe wielorodzinne. Przy czym nieruchomoŚci te sąsiadują

bezpośrednio z nieruchomością na której pobudowany został w/w dom

studencki: ,,Hipokrates''. Na podstawie zaskarzonej decyzji wyraiona została przez

Prezydenta Miasta Poznanta zgoda na budowę masztu tęlęfonii komórkowej na dachu

w/w budynku przy ul. Wilczak 12 A, co zdaniem Spółdzielni narusza m.in. nonny

wynikające z pIanu zagospodarowania przestrzennego obowipującego dla w/w

lokalizacji:,,Wilczak_Czapld,wPoznaniu.Zgodniebowiemz$24ust.3pkt.4Uchwały

nr: LVIII l 758 l v l 2009 Rady Miasta Poznania dotyczącej uchwalenia planu

zagospodarowania przestrzennego ,,Wilczak - Czapla" w Poznaniu w zakresie zasad

modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej dopuszcza się lokalizację

stacji bazołvych telefonii komórkowej vtyŁącznie na budynkach usługolvych o wysokości'

co najmniej 15 metrów, nieobjętych ochroną konserwatorską, przy czym maksymalna

wysokoŚó masztu moie stanowió Il3 wysokości budynku. Ptzy czym zgodnie z 5 2
rv/w UchwĄ ptzez stację bazową telefonii komórkowej na|eiy rozumieó obiekt

radiokomunikacyjny składający się z urządzen elektroprzesyłowych oraz konstrukcji

wsporczej i zestawu anten. W tym miejscu podnieśó na\eŻy, iz wlw budynek przy ulicy

Wilczak 12 ,,A,, nie jest budynkiem usługowym w rozumieniu w/w Uchwały Rady Miasta

Poznania albowiem słuzy on zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych osób studiujących

na w/w Uniwersytecie Medycznym. Ponadto z ustaleń poczynionych przez Spółdzielnię



wynika, iŻ Ww budynek jest niższy od wymaganych w/w przepisie 15 metrów.

Jednocześnie z poczynionych obserwacji wynika, iŻ wysokość powstającego masztu

ptzek<roczy Tl3 wysokoŚci ilw budynku. W zwipku z povtyŻszym pojawiają się

uzasadnione przesłanki, iż budowa przedmiotowego masztu jest niezgodna z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa miejscowego' co powinno skutkowaó stwierdzeniem

niewainości ilw decyzji wydanej ptzęz Prezydenta Miasta Poznanta z drua 15 lipca

2016 roku.

II.

Ponadto podnosimy, iz w toku postępowania zvtiązanego z wydaniem w/w

decyzji m.in. reprezentowana przez nas Spółdzielnia zostaŁa pominięta przez

Prezydenta Miasta Poznania jako strona przedmiotowego postępowania. Zgodnie

z przepisem art. 28 ust. 2 Ustawy - Prawo budowlane stronami w postępowaniu

w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właŚciciel, uzytkownicy wieczyści

lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszatze oddziaływania obiektu.

Jak wynika z otrzymanej od Prezydenta Miasta Poznania kserokopii zaskarzarrcj decyzji

za stronę postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu w/w budyŃu przy

ul. Wilczak I2,,A" w Poznaniu został uznany tylko: wnioskodawca, a zarazem inwestor

- w/w Spółka: T - Mobile Polska S.A. oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola

MarciŃowskiego w Poznaniu jako podmiot dysponujący w/w nieruchomości4 przy

ul. Wilczak 12 ,,A,, w Poznaniu. Statusu strony nie otrzymaIi m.in. właściciele

(użytkownicy, znządcy) nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z wlw

nieruchomością przy ul. Wilczak 12 ,,A'' .w Poznaniu. Zatem status strony

postępowania uzyskały podmioty żywotnie zainteresowane powstaniem na dachu

rlv/w budynku stacji bazowej telefonii komórkowej, o której mowa w zaskafinnej

decyzji. Zdaniem Spółdzielni budowa obiektu w postaci stacji bazowej telefonii

komórkowej na dachu budynku posadowionego na danej nieruchomoŚci powinna

zostać bardzo wnikliwie zbadana przez organ wydający pozwolenie na jej budowę

pod kętem obszaru jej oddziałytvarria' w tym zwłaszcza pod kątem oddziaływania

takiej stacji (obiektu) na nieruchomoŚci znajdujące się w najbliższym połoieniu,

w tym zwłaszcza na nieruchomości z ruq bezpośrednio graniczące. Zgodnie z przepisem

art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego pod pojęciem obszaru oddziaływania obiektu na|eży

rozumieó teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów

odrębnych' wprowadzających zu,iqzane ztym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu



tego terenu. Zdarńem Spółdzielni tymi przepisami odrębnymi sQ w tym przypadku

w szczególności przepisy ustawy o ochronie środowiska, regulujące ochronę ptzed

polami elektromagnetycznymi i wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra

do spraw Środowiska regulujące m.in. dopuszcza|ne poziomy pól elektromagnetycznych

w Środowisku otaz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Mając na

uwadze treŚć zaskarionej decyzji Prezydent Miasta Poznania przyjął arbitralnie,

bez jakiegokolwiek uzasadnienia w tym przedmiocie, iżI' obszar oddziaływania

w/w obiektu - stacji bazowej telefonii komórkowej obejmuje tylko nieruchomośc przy

ul. Wilczak 12 A w Poznaniu. Przyjmująciż' obszaroddziaływaniailwobięktu dotyczy

li tylko w/w nieruchomości przy u|. Wilczak 12 ,,A,, w Poznaniu Prezydent Miasta Poznania

nie wskazał przepisów powszechnie obowiązującego materialnego prawa administracyjnego

które dawałby mu w tej sytuacji podstawę do przyjęcia, iz stronami postępowania są

tylko wnioskodawca i w/w Uniwersytet Medyczny. Przyjmując tak arbitralnie zawężony

krąg osób które uzyskały status strony Prezydent Miasta Poznania pozbawił de facto

pozostałe podmioty (w tym zwłaszcza właścicieli nieruchomości sąsiednich) udziały ilw
postępowaniu i tym samym mozliwości podnoszenia pTzez nie ich słusznego

interesu prawnego. Powszechnie wiadomym jest, iŻ z pobudowaniem' a następnie

z korzystaniem z wlw obiektu, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej moie

wiqzaÓ się wprowadzanie do środowiska nadmiernej emisji promieniowania

elektromagnetycznego, co w sposób istotny moŻe oddziaŁywaó na nięruchomoŚci sąsiednie'

w tym zwŁaszcza na zdrowie osób zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych

posadowionych na tych nieruchomościach. W związku z brakiem uznania za stronę

postępowania m.in. reprezentowana przez nas Spółdzielnia została pozbawiona

możliwości czynnego przedstawiania swojego słusznego interesu prawnego w toku

w/w postępowania, w tym obrony słusznego interesu jej członków zamieszkujących

na Ww lokalizacjach. w szczególności brak uznania Spółdzielni za stronę

w/w postępowania pozbawił ją mozliwości zweryfikowania w toku sprawy'

czy organ administracji architektoniczno - budowlanej badat w toku sprawy

oddziaływanie promieniowania projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej

na sąsiednie nieruchomości, w tym zwłaszcza na nieruchomości przy ul. WiIczak 12

otaz przy uI. Czapla 2I A _ P w Poznaniu, a jeśli tak, to jakie były wyniki tego

badania, i czy wyniki te odpowiadały normom dopuszczonym przepisami prawa.

Zatem brak uznania za stronę postępowania pozbawił Spółdzielnię możliwości

przedstawienia swoich słusznych interesów i praw.



Mając na uwadze, iż' za stronę w/w postępowania został' uznary li tylko

wnioskodawca oraz w/w Uniwersytet Medyczny to w tej sytuacji zdaniem Spółdzielni

doszło do ruŻącego naruszenia prawa przy wydawaniu w/w decyzji co skutkowaó

powinno stwierdzeniem nieważności w/w decyzji wydanej ptzez Prezydenta Miasta

Poznania z dnia 15 lipca 2016 roku.

W tym stanie rzeczy wniosek o stwierdzenie niewazności przedmiotowej decyzji
jest konieczny i uzasadniony.

Załącznil.<lz

1) 2 - odpisy niniejszego pisma,

3) odpis pełny z KRS dotyczący wnioskodawcy.


