
Kawęczyn, dnia 07.07.2021  
ROŚ-OŚ.6220.4.2020 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1, art. 107 § 1,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z 
art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 247 z późn. zm.) 

umarzam w całości postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na  budowie  stacji bazowej telefonii komórkowej TUR3081 
realizowanego w 62-704 Kowale Pańskie Kolonia 45a, powiat turecki  

 

UZASADNIENIE 
 
Inwestor firma P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, 
reprezentowana przez pełnomocnika Michała Walczaka zwróciła się z wnioskiem z 
dnia 25 listopada 2020 r.  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie  stacji bazowej telefonii komórkowej 
TUR3081 realizowanego w 62-704 Kowale Pańskie Kolonia 45a, powiat turecki 
Do wniosku dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. 
sporządzoną w trzech egzemplarzach wraz załącznikami i elektronicznym zapisem 
na informatycznych nośnikach danych. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 
2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej k.p.a. Wójt Gminy zbadał swoją właściwość 
miejscową i rzeczową w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  Pismem z dnia 17 grudnia 
2020 roku,  Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku. W dniu 11 
stycznia 2021 roku wniosek został uzupełniony.  
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 241 z późn. zm.) 
 stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony są zawiadamiane o 
decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia. 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
wymagana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Rodzaje tych przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dalej rozporządzenie.                                                                            
We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano, że 
planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu.  

Z przedłożonych przez inwestora dokumentów, tj. Karty informacyjnej 
przedsięwzięcia i Kwalifikacji przedsięwzięcia wynika, że planowana stacja bazowa 
telefonii komórkowej składać się będzie z systemu antenowego zainstalowanego na 
wieży stalowej o wysokości ok. 60,00 m n.p.t. oraz zespołu urządzeń nadawczo-



odbiorczych i transmisyjnych umieszczonych w szafach ustawionych na ruszcie 
posadowionym pod wieżą, a także system antenowy zainstalowany na wspornikach 
stalowych: 
- 3 sektory skierowane na azymuty 00,  1100, 2400.  
Każdy z sektorów będzie składał się z trzech anten rozsiewczych: 
-  AS26_2 pracującej  w paśmie 1800MHz/900MHz 
- AS26_1 pracującej  w paśmie 800MHz 
- AS26_1 pracującej  w paśmie 800MHz 
Anteny będą zainstalowane na wysokości 58,5m npt.  
Planowana inwestycja znajduje się poza terenami Natura 2000 oraz nie znajduje się 
w zasięgu korytarzy ekologicznych.  
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza 
się w ramach konkretnych postępowań administracyjnych. Regułą jest 
przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w 
ramach postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy do stwierdzenia obowiązku 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczna jest przynależność 
inwestycji do przedsięwzięć należących do kategorii mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia te wymienione są w § 2 i 3 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r., w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839). W 
przedmiotowym przypadku w pierwszej kolejności należało zatem ustalić czy 
planowane zamierzenie inwestycyjne jest przedsięwzięciem mogącym znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zakres zamierzenia 
inwestycyjnego opisany w przedstawionej dokumentacji należało rozważyć 
kwalifikację planowanego zamierzenia inwestycyjnego do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 
pkt. 8 lub przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko w § 2 
ust.1 pkt. 7. Pierwszą cechą jest równoważna moc promieniowania izotropowo 
wyznaczona dla pojedynczej anteny. W przedmiotowej sytuacji dla planowanych 
anten wartości te wynoszą 1567 W i 214 W. Dalsze próby zakwalifikowania 
przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
ograniczono więc do  § 3 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia.  
Drugą cechą wskazaną w ww. rozporządzeniu jest występowanie miejsca 
dostępnego dla ludności w odległości planowanych anten których moc PEIRP wynosi 
214 W i 1567 W. Z wykonanej dla niniejszej inwestycji analizy wynika, że główne 
wiązki promieniowania dla poszczególnych anten sektorowych (biorąc pod uwagę ich 
maksymalne nachylenia 120 – maksymalny tilt) sięgający w najniższym punkcie na 
wysokości, w których równoważna moc promieniowania  izotropowo wyznaczona dla 
pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż 2000 W w miejsca dostępne dla ludzi w 
odległości 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej 
wiązki promieniowania tej anteny : 
- na azymucie 00 – na wysokości 24,6 m nad poziom miejsc dostępnych dla ludności.    
- na azymucie 1100 i 2400 – na wysokości 17,6 m nad poziom miejsc dostępnych dla 
ludności.    
W odległości do 150 m od planowanej wieży nie znajduje się budynek o wysokości 
co najmniej 22,6 m n.p.t i nie zostały wydane warunki zabudowy na taki budynek 
oraz nie znajdują się inne miejsca dostępne dla ludności. Bo tylko wtedy 
przedmiotowa inwestycja kwalifikowałaby się do wydania decyzji o środowiskowych 



uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę planowane parametry inwestycji. Mając na 
względzie powyższe, położenie osi głównej wiązki promieniowania każdej z anten 
przedmiotowej inwestycji nie obejmuje swym zasięgiem miejsc dostępnych dla 
ludności.  
Przy wydaniu niniejszej decyzji organ wziął pod uwagę, iż według informacji 
przedstawionych w przedmiotowej dokumentacji przewidywany obszar występowania 
pól elektromagnetycznych, w których gęstość mocy przekracza dopuszczalne 
wartości rozciągają się w najgorszym przypadku na wysokości 55,6 m nad poziom 
miejsc dostępnych dla ludności i że maksymalny zasięg stref o dopuszczalnej 
wartości pól elektromagnetycznych od zespołu anten rozsiewczych w płaszczyźnie 
poziomej wyniesie  4,1 m. (tilt 00). Reasumując rozkład promieniowania w miejscach 
dostępnych dla ludzi w zakresie wysokości 0,3-2,0 m wypadkowa wartości gęstości 
mocy promieniowania elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczalnych 
wartości.  
Z dokumentacji przedstawionej przez Inwestora wynika, że w pobliżu planowanej 
inwestycji znajduje się stacja bazowa innego operatora telefonii komórkowej. Ze 
względu na fakt, że zasięgi obszarów o przekroczonej dopuszczalnej wartości pola 
elektromagnetycznego pochodzącego od obu stacji nie nakładają się na siebie, 
można przyjąć, że nastąpi pomijalnie małe działanie kumulacyjne i obie instalacje 
można rozpatrywać niezależnie od siebie.  
Organ uznał, że parametry analizowanego przedsięwzięcia nie spełniają kryteriów 
przewidzianych w rozporządzeniu co oznacza że dla danego przedsięwzięcia nie jest 
wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.  
W dniu 19.02.2021 r. organ zawiadomił poprzez obwieszczenie, strony o 
zakończonym postępowaniu. W tym czasie jedna ze stron, po zapoznaniu się z 
dokumentacją sprawy, wniosła pismo o wyjaśnienie wątpliwości w związku z 
planowaną inwestycję.  W związku z tym pismem z dnia 26 marca 2021 roku  
Wnioskodawca został wezwany do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia złożył w dniu 06 
kwietnia 2021 roku. Po przeanalizowaniu dokumentów sprawy pismem z dnia 28 
kwietnia br. wnioskodawca został ponownie wezwany do przedłożenia dokumentu w 
postaci przedłożenia rysunków w rzucie poziomym i pionowym obrazujących zasięg 
osi głównych wiązek promieniowania dla pojedynczych  anten, zgodnie z par. 2 ust. 1 
pkt a) oraz par. 3 ust. 8 pkt. c) i  e) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wnioskodawca uzupełnił dokumenty  i przedstawił wyjaśnienia w tym 
zakresie.  
Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem z 28.05.2021 r. znak; ROŚ-
OS.6220.4.2020 tut. organ poinformował strony postępowania o możliwości 
zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów, oraz 
zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz ww. uwarunkowania lokalizacji 
przedmiotowej stacji bazowej w niniejszej sprawie nie zostają spełnione przesłanki 
przynależności przedmiotowej inwestycji do § 2 ust.1 pkt. 7 i § 3 ust.1 pkt. 8 ww. 
rozporządzenia. W świetle obowiązujących przepisów prawa oraz przedłożonych w 
sprawie dokumentów zamierzenie inwestycje nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych ww. rozporządzeniu 
nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a co za tym 
idzie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  



Organ uznał pod warunkiem, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się 
charakteryzowała parametrami opisanymi w przedłożonej dokumentacji, nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Tym samym brak jest 
przedmiotu prowadzonego postępowania administracyjnego – jednego z 
niezbędnych elementów istnienia stosunku administracyjnego.  
Wobec faktu, iż przedsięwzięcie nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, prowadzone postępowanie w celu jej wydania stało się 
bezprzedmiotowe. Po wystąpieniu przesłanki bezprzedmiotowości – istnieje 
obowiązek zakończenia postępowania przez jego umorzenie.  
W wyroku z dnia 7 kwietnia 2017 roku sygn. Akt. II SA/GI 15/17 WSA w Gliwicach 
stwierdził, że „ w myśl. art. 105 § 1 k.p.a gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny 
stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzje o 
umorzeniu postępowania”. Sprawa administracyjna staje się bezprzedmiotowa w 
rozumieniu art. 105 § 1 k.p.a wtedy, gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do 
władczej, w formie decyzji administracyjnej, ingerencji organu administracyjnego. 
Wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie merytoryczne pozytywne czy negatywne staje 
się prawnie niedopuszczalne. W myśl art. 105 § 1 k.p.a gdy postępowanie z 
jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej 
wydaje decyzje o umorzeniu postępowania. Taka sytuacja ma miejsce w 
przedmiotowej  sprawie. Wskazać należy, iż przesłanka umorzenia postępowania na 
podstawie art. 105 § 1 k.p.a jest bezprzedmiotowość postępowania.  
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie. 
 
POUCZENIE 
 
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                
w Koninie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.  
 
 
/-/ Z up. Wójta Elżbieta Tomczak Z-ca Wójta 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. A/a 
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