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Postanowienie
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w składzie:
1/ Maria Zając — przewodnicząca składu orzekającego, spr.,
2/ Danuta Kwiatek - członek etatowy,
3/ Tomasz Gajewski członek etatowy,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Ogólnopolskiego
Towarzystwa Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia”
reprezentowanego przez Prezesa Zarządu P.Zbigniewa Gelzoka o dopuszczenie
Stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu o stwierdzenie
nieważności postanowienia Burmistrza Szydłowca z dnia l9.II.2018r. znak:
OŚ.6220.6.2017/18.JG.338, odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie
wydania. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do
realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej PLAY nr SZY3303A, zlokalizowanej na działce nr 647/4
obręb 0001 w miejscowości Szydłowiec przy ul.Polnej, działając na podstawie
1
art.3l
pkt 2 i 3 Kpa. — p o s t a n a w i a — dopuścić Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” do
wskazanego wyżej postępowania.
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Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 19.11.2018r. znak: OŚ.6220.6.20l7/l-8.JG.338
Burmistrz Szydłowca działając na podstawie art.6la K.p.a. odmówił wszczęcia
postępowania w sprawie wyżej opisanej.
Wnioskiem z dnia 11.V.2018r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” wystąpiło do
Samcrządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o wszczęcie z urzędu
postępowania o stwierdzenie nieważności tego postanowienia i dopuszczenie
Stowarzyszenia do udziału w tym postępowaniu na prawach strony.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 16.VIII.2018r. wszczęło z
urzędu postępowanie w przedmiotowej sprawie.
Odwoławcze
wniosek
Samorządowe
Kolegium
rozpoznało
Stowarzyszenia o dopuszczenie do postępowania na prawach strony.
Zgodnie z art.31
pkt 2 K.p.a., organizacja społeczne może żądać
dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami
statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Ze statutu Stowarzyszenia wynika, że celem Stowarzyszenia jest min.
ochrona ludzi i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym od
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źródeł techniicznych, a także ochrona od innych zagrożeń środowiska
naturalnego.
Zatem cele statutowe Stowarzyszenia uzasadniają jego udział w
przedmiotowym postępowaniu na prawach strony.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozważyło także, czy interes
społeczny przemawia za dopuszczeniem Stowarzyszenia do udziału w tym
postępowaniu. Kolegium uznało, że W niniejszym przypadku udział
Stowarzyszenia w postępowaniu nie będzie służył tylko interesowi jej członków,
lecz będzie chronił prawa lokalnej społecżności.
Z powyższych względów orzeczono jak na wstępie.
Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.
Otrzymują:
1/ Stowarzyszenie reprezentowane
Przez Prezesa Zarządu,
2/ Pełnomocnik PLAY,
3/ Inwestor — P4 PLAY Sp. z o.o.
4/ Burmistrz Szydłowca,
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