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Szanowny Pan
Andrzej Dziwisz
W6jt Gminy Raba Wyina

INFORMACJA

Wy

do petycji mieszkaric6w Gminy Raba

ta z

dnia

I

czerwca 2020r.

i

Petycja nie spelnia wymog6w formalnych okedlonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 pkt
z dnia I I lipca 2014r. o petycj ach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) z uwagi na:
brak wskazania osoby reprezentuj4cej mieszkaric6w wnosz4cych petycjg,
brak wskazania miejsca zamieszkania os6b wnosz4cych petycjg.

2

ustawy

l)
2)

Zgodnie z art. 7 ust.l ustawy o petycjach, petycjg, kt6ra nie spelnia wymog6w okre5lonych
w art. art. 4 ust. 2 pkt I lub pkt 2 ustawy pozostawia sig bez rozpatrzenia.
Jednoczesnie Starosta Nowotarski informuje, 2e decyile z zakresu ustawy Prawo
budowlane sq decyzjami administracyjnymi zwiTanymi, co oznacza iz w przypadku, gdy
inwestor dopelni wszystkich wymagan okeSlonych w przepisach prawa Starosta jest
zobowiqzany do udzielenia pozwolenia na budowE. Nalezy jednak wskazai, Ze kazdy obiekt
budowlany - w tym stacje bazowe telefonii kom6rkowej 5G - musi byi zgodny z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu z decyzj4
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzj4 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa
miejscowego uchwalanym przez wlaSciwq radq gminy okeSla on nakazy zzkazy
obowi4zuj4ce na terenie objgtym planem. Analogicznie, w przypadku decyzji o lokalizacji
inwestycj i celu publicmego, parametry obiektu okresla wlaSciwy w6jt gminy. Maj4c na
uwadze powyZsze informacje Starosta Nowotarski wyjadnia, 2e w przypadku gdy stacja
bazowa telefonii kom6rkowej bgdzie dopuszczona do realizacji na terenie inwestycji
opisanym we wniosku o udzielenie pozwolenia na budowg, rol4 organu administracji
architektoniczno - budowlanej bgdzie dokonaf sprawdzenia, czy obiekt spelnia wymagania
wynikajqce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odpowiednio decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego) przepis6w wykonawczych oraz czy projekt
zawiera wszystkie elementy okreslone przepisami odrgbnymi.
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