
Miedźno, 20.01.2020r. 

RR.6220.3.2019 

DECYZJA 

Na postawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 późn.zm.) w związku z art. 75 ust. 1 
pkt. 4 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn.zm.) powoływana dalej jako 
Uooś, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r poz. 1839) po rozpatrzeniu 
wniosku sieci telefonii komórkowej PLAY o oznaczeniu KLB2009C 

orzekam 

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej 
o oznaczeniu KLB2009C”, realizowanego na działce nr 794/2 przy ul. Ułańskiej, obręb 
Wapiennik w gm. Miedźno. 

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.  

UZASADNIENIE 

 W dniu 30.10.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu KLB2009C zlokalizowanej na 
działce 794/2 przy ul. Ułańskiej, obręb Wapiennik w gm. Miedźno. Zgodnie z art. 33 Uooś, 
postanowienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości przez 
zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Miedźno: bip.miedzno.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Miedźno oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok planowanego przedsięwzięcia. 
Poinformowano o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 
Kpa oraz art. 33 ust. 1, art. 34, 35 Uooś do czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym 
oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Miedźno. W założeniach budowy stacji przyjęto rozwiązanie konstrukcyjne AKW Wieża NL-
1/48, której wysokość wraz z odgromem wynosi 49,45 m n.p.t.. Na podstawie wieży 
przewidziano konstrukcję wsporczą pod szafy aparaturowe typu APM30 + BC oraz szafę 
elektryczną TBSB.W skład instalacji wchodzić będą następujące elementy: 

 AKW Wieża NL-1/48 wraz z drogą kablową, 

 Wyposażenie elektryczno-przemysłowe 

 Moduły radiowe, 

 Piętnaście anten sektorowych  (trzech anten sektorowych pracujących w paśmie 
częstotliwości 1800 MHz, sześciu anten sektorowych pracujących w paśmie 
częstotliwości 900 MHz, trzech anten sektorowych pracujących w paśmie 
częstotliwości 800 MHz, trzech anten sektorowych pracujących w paśmie 



częstotliwości 2100 MHz ), 

 Dwóch anten radioliniowych.     
 Anteny sektorowe zawieszone zostaną na wysokości 45,3 i 44,7 m n.p.t. i skierowane 
na azymuty: 80°, 180°, 330°. Nachylenie wiązki głównej w poszczególnych azymutach nie 
przekroczy 10°. Anteny charakteryzować się będą równoważną mocą promieniowaną 
izotropowo w zakresie od 1905 W do 6887 W.  
 W związku z powyższym, na podstawie art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz.2081) Wójt 
Gminy Miedźno jako organ prowadzący postępowanie dnia 06.11.2019 r. pismem 
RR.6220.3.2019 wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, dnia 
29.11.2019 r do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w 
Katowicach oraz dnia 06.11.2019 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu 
o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.  
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem znak: 
WOOŚ.4220.610.2019.EJ.2 z dnia 9 grudnia 2019r. (data wpływu: 11.12.2019r.) po 
dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji uznał, że rozpatrywana modernizacja nie 
zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn.zm.). Mając na uwadze powyższe 
organ odmówił wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.  
 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w swojej opinii nr. NS-
NZ./7040.48.2019 z dnia 23.12.2019 r. (data wpływu 31.12.2019r.)  powołując się na art. 22a 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1396 z poź.zm.) 
stwierdził, że w otoczeniu rozpatrywanej instalacji należy wykonać pomiary poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania 
instalacji, każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji, każdorazowo                                      
w przypadku zmiany istniejącego zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej 
zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub 
urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła 
ta zmiana. Pomiary należy wykonywać zgodnie z obowiązującą metodyką określoną                    
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192 poz. 1883). Organ po otrzymaniu karty 
informacyjnej przedsięwzięcia z października 2019 r. stwierdził, że przedmiotowa inwestycja 
nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). 
 Dyrektor  Zarządu Zlewni w Sieradzu swym pismem PO.ZZŚ.5.435.500.2019.MK                   
z dnia 23.12.2019 (data wpływu 24.12.2019r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji stacji 
bazowej telefonii komórkowej  o oznaczeniu KLB2009C”. Organ na podstawie przesłanej 
dokumentacji tj. kopii wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
kartę informacyjną przedsięwzięcia uznał, że nie stwierdza się negatywnego oddziaływania 



przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w 
art. 56, art. 57, art.59, oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  – Prawo wodne (Dz.U. z 
2918 r. poz. 2268), a określonym dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) oraz w „Planie zagospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1911).  
 Po zapoznania się z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                               
w Katowicach, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, jak również po przeanalizowaniu założeń planowanego 
przedsięwzięcia, w dniu 02.01.2020 r. organ wydał postanowienie o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 Całkowita powierzchnia planowanej inwestycji nie przekracza 100 m², w tym 
planowany fundament wieży nie przekracza 40 m². Wieża będzie umocowana w płytowym 
fundamencie o rzucie koła o średnicy 6,3 m i grubości 0,7 m posadowionym na głębokości 
1,8 m ppt. Całkowita wysokość wieży wynosi 49,45 m n.p.t.. Modernizacja przedsięwzięcia 
nie wprowadza ograniczeń w wykorzystywaniu okolicznych terenów. Na terenie 
rozpatrywanej działki nie ingeruję się w gospodarkę drzewostanu, w związku z czym 
pozostała część działki może być dalej wykorzystywana zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem. Wybór lokalizacji stacji bazowej jest efektem przemyślanej analizy 
warunków propagacji sygnału, możliwości komunikacji z innymi stacjami oraz jakości sieci 
komórkowej. Modernizacja owej stacji, pozwoli ograniczyć promieniowanie 
elektromagnetyczne poprzez zagęszczenie sieci i zmniejszenie odległości między stacją, a 
telefonem komórkowym użytkownika.  Ze względu na lokalizację stacji bazowej nie zachodzi 
możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym powodowania 
zakłóceń radioelektrycznych w innych sieciach radiokomunikacyjnych.  
 Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne 
stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na jakąkolwiek możliwość negatywnego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno, w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania. 
 

Z up. Wójta 
Agnieszka Związek (-)  
Sekretarz 

 
Otrzymują: 

1. Daniel Łysko, ul. Kowalska 16/43, 41-800 Zabrze 

2. Wojewódzki Inspektorat  Sanitarny, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice 

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice 

4.  Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz 

5. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do życia”, ul. 
Bracka 16A, 44-251 Rybnik 

6. Aa. 


