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70-632 Szcrecin, ul. Sprdytonkr 817 
tel. (091) 462-3944; f0~(091)462-40-40 Szczecin, dnia 24 sierpnia 2006 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 151 8 1 ust. 2 i art. 138 8 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z p.zm.) po 
rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2006 r. zloionego przez Pana Zbigniewa Gelzoka 
zam. w Rybniku przy ul. Brackiej 16A - pelnomocnika Pana Jana ~wietonia zam. w 
Szczecinie przy ul. Kaperskiej 48 oraz pisma Urzqdu Miasta Szczecin z dnia 9 sierpnia 
2006 r. znak 3743lWUiABIIIIIDKRKPIO6 

uchylam swojq decyzjq z dnia 18 lipca 2005 r. znak WS-N.NZ-403-834105 w sprawie 
uzgodnienia w zakresie ochrony zdrowia ludzi projektu budowlanego stacji bazowej 
telefonii kom6rkowej sieci PTC ERA nr 33224 na dzialce nr 212 przy ul. ZaSciankowej 2 w 
Szczecinie oraz umarzam postqpowanie w przedmiotowej sprawie. 

Uzasadnienie. 
Pahstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na wniosek pelnomocnika 

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z 0.0. - Sp6lki Akcyjnej "ELFEKO", 81-061 Gdynia, ul. 
Hutnicza 20A uzgodnil projekt budowlany stacji bazowej telefonii kom6rkowej sieci PTC 
ERA nr 33224 na dzialce nr 212 przy ul. ZaSciankowej 2 w Szczecinie. 

Obowiqzek uzyskania uzgodnienia projektu budowlanego dla ww. przedsiqwziqcia 
wynikal z przepisu art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p. zm.) W okresie miqdzy uzgodnieniem projektu 
budowlanego, a zlozeniem wniosku o wznowienie postqpowania nastagila zmiana 
przepis6w ustawy Prawo ochrony Srodowiska. W wyniku nowelizacji ulegl zmianie przepis 
art. 48 ww.ustawy. 

W aktualnym stanie prawnym organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nie 
posiadajq delegacji do uzgadniania projekt6w budowlanych w zakresie wptywu 
przedsiewziqC na irodowisko i zdrowie ludzi. 

W zwiqku z powyzszym naleialo uchyliC decyzje dotychczasowq i umorzyC 
postqpowanie w sprawie. 

Pouczenie. 
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie na podstawie art. 127 i art. 129 5 1 kpa do 
Glownego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za poirednictwem Panstwowego 
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jego 
otrzymania. 

Otrzymujq: 
Zbigniew Gelzok 
ul. Bracka 16A 
44-25 1 Rybnik 9 

2. ELFEKO S.A. 
U1. Hutnicza 20A 
8 1-06 1 Gdynia 


