
Uchwała  Nr XXXII/279/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 27 września 2006r. 


w sprawie  rozpatrzenia skargi  Pana J.S.  na działalność Wójta  Gminy w Gniewoszowie

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990r.  o samorządzie gminnym   (tj.: Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Uznaję   się  skargę  Pana J.S. z dnia  5.09.2006r.  przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego  na brak działań  Wójta Gminy  Gniewoszów  w sprawie   wniosku  mieszkańców dotyczącego  zmiany lokalizacji planowanej  budowy  masztu stacji bazowej telefonii komórkowej  sieci Era na działce  37/1 w miejscowości Regów Nowy  z dnia  26 czerwca 2006r.  za  bezzasadną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu   Panu  J.S.



Uzasadnienie

Wójt Gminy Gniewoszów dnia 10.04.2006r.  zawiadomił  pismem  GTK. 7627/2/1/2006 mieszkańców wsi Gniewoszów i Regów Nowy zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy  z dnia  27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr  62, poz. 6277 z późn. zm.) i art. 61 § 4 kpa  o wszczęciu na wniosek  Eltel Networks Telecom Sp. z.o.o , ul.  Żupnicza  17, 03-821 Warszawa , postępowania  administracyjnego w sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizację  przedsięwzięcia   pod nazwą  Budowa Stacji  Bazowej Telefonii Cyfrowej  Sieci  ERA nr 27625 Gniewoszów  w miejscowości  Regów Nowy  na terenie działki  Nr 37/1 , której  inwestorem  będzie  Polska  Telefonia  Cyfrowa  Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 181, Warszawa  reprezentowana przez  firmę  Eltel  Networks Telecom Sp. z o.o. , ul.  Żupnicza Warszawa. Jednocześnie  Wójt Gminy  wystąpił  06.06.2006r.  z pismem GTK.7627/2/3/2006 do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o uzgodnienie   niniejszego  przedsięwzięcia .
	Państwowy Inspektora Sanitarny  w  Warszawie 14.07.2006r. przekazał gminie  postanowienie  ŻNS 713-1854-819/06 MN uzgadniające   w/w przedsięwzięcie.  
	Urząd Gminy  Gniewoszów wystąpił  również  do Wojewody  Mazowieckiego  06.06.2006r. pismem  GTK.7627/2/2/2006 w sprawie  uzgodnienia  uwarunkowań  środowiskowych dla tej  inwestycji.  Wojewoda Mazowiecki  postanowieniem  WŚR.III/DR/6613-1/847/06 z dnia  07.07.2006r. otrzymanym  19 lipca 2006r. podał  warunki  uzgodnień  środowiskowych  dla realizacji tej inwestycji z zaleceniem  poinformowania  o nich  wszystkich  stron  wszczętego postępowania.
	W czasie  oczekiwania  przez  Urząd  Gminy na  wymienione  wyżej  uzgodnienia  Pan  J.S. 26.06.2006r. złożył wniosek  do Wójta Gminy o zmianę  lokalizacji  budowy masztu stacji bazowej telefonii  komórkowej  sieci  Era na działce  Nr 37/1 podnosząc  argumenty  przeciw   tejże lokalizacji,  które to Państwowy  Inspektor Sanitarny jak również  Wojewoda Mazowiecki w wydanych  postanowieniach   nie uznali  za  istotne na tym etapie  załatwienia  sprawy. 
	W  związku  z  powyższym  brak  było podstaw  formalnych  do  nie wydania  przez Wójta  Gminy decyzji  określającej  środowiskowe  uwarunkowanie zgody  na realizację  stacji  bazowej  telefonii  cyfrowej ERA. Decyzję  w tym  przedmiocie  wydano dopiero 4.09.2006r. Nr GTK.7627/2/2006.
	Decyzję  doręczono  wszystkim   zainteresowanym  stronom  tego postępowania  w tym  również  Panu J.S.
	Przedłużenie  załatwienia  niniejszej  skargi (wniosku) nastąpiło  z  przyczyn  - złożonego  charakteru  tejże sprawy  w tym wymagającego   powiadomień  wszystkich  stron i mieszkańców   na piśmie  i stronie internetowej BIP, przez pracownika  prowadzącego inwestycje , udziału tegoż pracownika  w odbiorach  inwestycji  gminnych   oraz  dużą ilość  prowadzonych  w okresie  letnim  postępowań  w sprawie  ustalenia  warunków  zabudowy  dla  mieszkańców  naszej gminy.
	Nadmienić należy, że  w/w pracownik prowadzi bardzo szeroki wachlarz spraw  związanych z inwestycjami  gminy jak również jej  mieszkańców.


Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Banaś

