
Uchwała Nr XVII/107/2020 

Rady Gminy Solec – Zdrój 

z dnia 22 maja 2020 roku 

 

 

w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 

(LICP) dla przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 

„BUS4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej 

w miejscowości Świniary, gm. Solec - Zdrój 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3a oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), Rada Gminy Solec – Zdrój uchwala, 

co następuje:  

§1. 

Przyjmuje się̨ stanowisko w sprawie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP) dla 

przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości 

Świniary, gm. Solec - Zdrój. 

§2. 

Treść́ stanowiska stanowi załącznik do uchwały.  

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się̨ Przewodniczącemu Rady Gminy Solec – Zdrój.  

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący Rady 

     Paweł Patrzałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały 

Nr XVII/107/2020 

Rady Gminy Solec – Zdrój  

z dnia 22 maja 2020 r.  

 

Stanowisko Rady Gminy w sprawie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP) dla 

przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości 

Świniary, gm. Solec - Zdrój. 

 

W związku z podjęciem czynności wszczęcia postępowania administracyjnego 

zmierzającego do ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego na wniosek inwestora P4 

Sp. z o.o. z upoważnienia którego działa P. Paweł Ponikowski, dla przedsięwzięcia pn: 

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości Świniary, Rada 

Gminy w Solcu – Zdroju sprzeciwia się takiej lokalizacji blisko 62 m wieży 

telekomunikacyjnej. Stalowa wieża z antenami telekomunikacyjnymi będzie znacząco 

górowała nad otoczeniem, szpecąc tym samym krajobraz gminy uzdrowiskowej, a także 

Solecko Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajdować się będzie ok. 210m 

na północ i 150 m na południe od już istniejącej zabudowy mieszkaniowej, co w ocenie Rady 

ma przesądzające znaczenie o podjęciu stosownej Uchwały. Bowiem nie jest do końca 

zbadany wątek szkodliwości oddziaływania magnetycznego takich anten w perspektywie 

czasu na zdrowie i życie ludzkie a wspomniana kwestia bezpieczeństwa dla mieszkańców 

pobliskich zabudowań i wsi jest najważniejsza. Nie bez znaczenia jest także lokalizacja wieży 

w takim miejscu. W ocenie Rady spowoduje to znaczący spadek atrakcyjności nieruchomości, 

co znacząco wpłynie na zubożenie miejsca i miejscowości. 

 

Rada Gminy w Solcu – Zdroju zaznacza, iż na terenie gminy zlokalizowane są już 

podobne wieże telefonii komórkowej (2 we Włosnowicach oraz 1 w Zborowie), co z 

pewnością można wykorzystać i w porozumieniu z aktualnymi operatorami wykorzystać 

istniejącą infrastrukturę, a tym samym zminimalizować powstawanie kolejnych tak wysokich 

i ingerujących w krajobraz i środowisko konstrukcji stalowych.   

 

 Z uwagi na powyższe Rada Gminy w Solcu – Zdroju sprzeciwia się Lokalizacji 

Inwestycji Celu Publicznego (LICP) dla przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii 

komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. 

ewid. 541 położonej w miejscowości Świniary, gm. Solec - Zdrój. 

 

 
 Przewodniczący Rady 
    Paweł Patrzałek 


