
 

 

Projekt 

Uchwała Nr …./…./2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia …. marca 2019 roku 

 

 rozpatrzenie wniosku w sprawie inwestycji telekomunikacyjnej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60), Rada Miejska 

w Opatowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Nie uwzględnia się wniosku M. i J. J. w sprawie podjęcia działań w ramach kompetencji organów 

gminy miejskiej Opatów, w szczególności określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, tak aby w przyszłości inwestycja związana z budową stacji bazowej przy 

ul. Ćmielowskiej w Opatowie nie mogła powstać. 

2.Uzasadnienie do nieuwzględnienia wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie do poinformowania wnioskodawców 

o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

           Przewodnicząca 

            Rady Miejskiej w Opatowie 

 

                ( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr …./…./2019 

      Rady Miejskiej w Opatowie 

                                                                                                     z dnia …. marca 2019 roku 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 7 stycznia 2019 r. do Rady Miejskiej w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy 

w Opatowie wpłynął wniosek M. i J. J. dotyczący podjęcia działań w ramach kompetencji organów 

gminy miejskiej Opatów, w szczególności określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, tak aby w przyszłości inwestycja związana z budową stacji bazowej przy 

ul. Ćmielowskiej w Opatowie nie mogła powstać.  

Niniejszy wniosek został wystosowany przez M. i J. J. z powodu planowania budowy stacji 

bazowej telefonii komórkowej przy ul. Ćmielowskiej w Opatowie. 

W dniu 6 marca 2019 r. wniosek został skierowany do Rady Miejskiej w Opatowie, następnie 

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie, na posiedzeniach w dniu 

15 marca 2019 r.  oraz w dniu 20 marca 2019 r. w toku postępowania wyjaśniającego nie uwzględniła 

wniosku M. i J. J. dotyczącego podjęcia działań w ramach kompetencji organów gminy miejskiej 

Opatów, w szczególności określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak 

aby w przyszłości inwestycja związana z budową stacji bazowej przy ul. Ćmielowskiej w Opatowie 

nie mogła powstać, ponieważ: 

1. Miasto i Gmina Opatów na obecnym etapie inwestycji nie jest stroną w niniejszym 

postępowaniu. 

2. Inwestycja o której jest mowa we wniosku znajduje się na obszarze określonym 

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów zatwierdzonym 

Uchwałą nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie dnia 29 stycznia 2015 r, ogłoszonym 

w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2015 r. 

poz. 895,zmienionego Uchwałą nr XXII /189/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 

27 lipca 2016 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego z dnia 

2 września 2016 r. poz. 2677 zmienionego uchwałą nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej 

w Opatowie z dnia 15 października 2018 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. pod poz. 4127, który nie przewiduje 

ograniczeń w zakresie ewentualnej budowy stacji bazowej, a prawo nie może działać 

wstecz. 

3. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.) jednoznacznie mówi , że nie można ustanawiać 

zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania 

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja 

jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

 

Mając powyższe na względzie Rada Miejska w Opatowie po zasięgnięciu opinii Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie nie uwzględnia wniosku dotyczącego podjęcia 

działań w ramach kompetencji organów gminy miejskiej Opatów, w szczególności określonych            

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak aby w przyszłości inwestycja 

związana z budową stacji bazowej przy ul. Ćmielowskiej w Opatowie nie mogła powstać. 

 


