
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34 Zdzieszowice, dnia 23.03.2020 r.

OŚ.6220.4.2019.AK

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 
2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 8 lit. g 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w 
dniu 08.10.2019 r. (uzupełnionego w dniu 31.10.2018 r.) przez EmiTel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02- 
797 Warszawa w imieniu którego działają pełnomocnicy Pan Piotr Olszewski i Pani Anna Warżała w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży 
telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą 
KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708 planowanego w miejscowości Zdzieszowice, gmina 
Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 1436/1

orzekam

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na 
budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną 
infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708 planowanego w miejscowości 
Zdzieszowice, gmina Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 1436/1.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13.09.2019 r. złożonym do tutejszego urzędu w dniu 08.10.2019 r. EmiTel S.A. ul. 
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, w imieniu którego działają pełnomocnicy Pan Piotr Olszewski i 
Pani Anna Warżała wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną 
infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708 planowanego w miejscowości Zdzieszowice, 
gmina Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 1436/1. Do w/w wniosku inwestor dołączył: kartę 
informacyjną przedsięwzięcia (KIP), kwalifikację przedsięwzięcia, analizę środowiskową, mapę, w postaci 
papierowej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, pełnomocnictwo 
udzielone Panu Piotrowi Olszewskiemu, pełnomocnictwo udzielone Pani Annie Warżała, wydruk z KRS. 
Pismem znak OŚ.6220.4.2019.AK z dnia 09.10.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic wezwał pełnomocnika 
inwestora do usunięcia braków wniosku. W dniu 31.10.2019 r. pismem znak OŚR.6220.4.2019 pełnomocnik 
inwestora uzupełnił wniosek o: trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia (PUP) wraz z jej 
zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, dowód uiszczenia opłaty skarbowej i 
opłaty za udzielone pełnomocnictwo, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w 
postaci papierowej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę, w postaci papierowej oraz 
elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Dane 
o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku (www.ekoportaI.gov.pl~). nr karty 138/2019.
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Dnia 05.11.2019 do akt sprawy dołączono wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego znak GK.6727.192.2019.AZ oraz wykaz stron postępowania znak OŚ.6220.4.2019.AK.

Dnia 05.11.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Za strony 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a 
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznano wnioskodawcę oraz podmioty, któremu 
przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W związku z tym, że liczba stron 
postępowania przekracza 20, zgodnie z brzmieniem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o 
wszystkich etapach prowadzonego postępowania strony informowane były w formie publicznego 
obwieszczenia wywieszonego na okres 14 dni. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic znak 
OŚ.6220.4.2019.AK z dnia 05.11.2019 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania 
zamieszczone zostało w następujących miejscach:

• tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• tablica ogłoszeń w „Starej części miasta” w Zdzieszowicach;
• na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.

W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko pismem z dnia 05.11.2019 r. znak 
OŚ.6220.4.2019.AK, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Zarządu Zlewni w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie z dnia 12.11.2019 r. znak 
NZ.4315.31.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 14.11.2019 r.) poinformował Burmistrz 
Zdzieszowic o przekazaniu wniosku o wydanie opinii według właściwości rzeczowej do Opolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
w piśmie znak WOOŚ.4220.322.2019.IOC z dnia 22.11.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 
22.11.2019 r.) odmówił wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Opolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, iż zajecie stanowiska będzie możliwe po szczegółowym 
zakwalifikowaniu przedsięwzięci zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do czasu uzupełnienia wniosku 
sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie znak 
GL.ZZO.3.435.233.1.2019.MO z dnia 21.11.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 25.11.2019 r.) 
wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji.

Dnia 18.11.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wpłynął protest mieszkańców miasta i 
gminy Zdzieszowice, zgodnie z którym mieszkańcy nie wyrażają zgody na budowę przedmiotowej wieży 
telekomunikacyjnej.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
obwieszczeniem znak OŚ.6220.4.2019.AK z dnia 02.12.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic zawiadomił strony 
postępowania o zebranym materiale oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłaszanych żądań w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma. Ww. 
obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic zamieszczone zostało w następujących miejscach:

• tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• tablica ogłoszeń w „Starej części miasta” w Zdzieszowicach;
• na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.
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Dnia 02.12.2019 r. zawiadomieniem znak OŚ.6220.4.2019.AK tutejszy urząd poinformował strony 
postępowania, iż z przyczyn niezależnych od organu spowodowanych oczekiwaniem na opinie organów 
opiniodawczych załatwienie sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
nastąpi w terminie do dnia 04.01.2019 r. Zawiadomienie zostało przesłane do pełnomocnika inwestora oraz 
zamieszczone zostało w następujących miejscach:

• tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• tablica ogłoszeń w „Starej części miasta” w Zdzieszowicach;
• na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.

Na podstawie art. 26 § 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego pismem znak OŚ.6220.4.2019.AK z dnia 11.12.2019 r. tutejszy organ zwrócił się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z wnioskiem o wyłączenie Burmistrza Zdzieszowice z 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia i wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowania 
administracyjnego. Pismo zostało przesłane do pełnomocnika inwestora. Obwieszczeniem znak 
OŚ.6220.4.2019.AK z dnia 11.12.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic poinformował strony postępowania o 
wniosku skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Ww. obwieszczenie 
Burmistrza Zdzieszowic zamieszczone zostało w następujących miejscach:

• tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• tablica ogłoszeń w „Starej części miasta” w Zdzieszowicach;

t
• na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.

Dnia 11.12.2019 r. pismem znak OŚ.6220.4.2019.AK Burmistrz Zdzieszowic odpowiedział na
protest mieszkańców miasta i gminy Zdzieszowice informując, iż tutejszy organ zwrócił się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z wnioskiem o wyłączenie Burmistrza Zdzieszowice z 
postępowania administracyjnego i wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowania 
administracyj nego.

Pismem znak SKO.40.2711.2019.OŚ z dnia 17.01.2020 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 
22.01.2020 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu poinformowało Burmistrz Zdzieszowic, iż 
brak jest podstaw prawnych do żądania wyłączenia z prowadzenia postępowania administracyjnego w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W 
związku z powyższym obwieszczeniem znak OŚ.6220.4.2019.AK z dnia 17.02.2019 r. Burmistrz 
Zdzieszowic poinformował strony o stanowisku Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu oraz o 
możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Ww. 
obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic zamieszczone zostało w następujących miejscach:

• tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• tablica ogłoszeń w „Starej części miasta” w Zdzieszowicach;
• na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego obwieszczeniem znak OŚ.6220.4.2019.AK z dnia 26.02.2020 r. Burmistrz Zdzieszowic 
zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia niniejszego pisma, wskazał, że nie zostały 
wykazane następujące przesłanki, zależne od strony, tj.: nie przedstawiono dowodów na zgodność inwestycji 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o możliwości przedłożenia dodatkowych 
dowodów celem wykazania spełnienia przesłanek, w terminie wyznaczonym w pkt 1, informując 
jednocześnie strony, że niewykazanie ww. przesłanek zależnych od strony może skutkować wydaniem 
decyzji niezgodnej z jej żądaniem. Ww. obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic zamieszczone zostało w 
następujących miejscach:

• tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• tablica ogłoszeń w „Starej części miasta” w Zdzieszowicach;
• na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.

Dnia 26.02.2020 r. zawiadomieniem znak OŚ.6220.4.2019.AK tutejszy urząd poinformował strony
postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy związanej z wydaniem decyzji o
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środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi w terminie do dnia 25.03.2019 r. Zawiadomienie zostało 
przesłane do pełnomocnika inwestora oraz zamieszczone zostało w następujących miejscach:

• tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• tablica ogłoszeń w „Starej części miasta” w Zdzieszowicach;
• na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.

Dnia 16.03.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wpłynęło pismo pełnomocnika
inwestora z dnia 09.03.2020 r., w którym wyjaśnia, iż brak jest niezgodności wnioskowanej inwestycji z 
zapisami uchwały nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 października 2002 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice.

Z analizy Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) wynika, że inwestor nie zakwalifikował 
inwestycji do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Zgodnie z zapisami Kwalifikacji przedsięwzięcia będącej częścią KIP rozpatrywane przedsięwzięcie nie 
zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu KIP tutejszy organ ustalił, iż inwestor planuje budowę stacji składającej się z:
• sześciu anten sektorowych zainstalowanych na wysokości środka anteny 41,0 m n.p.m., po dwie 

anteny w trzech azymutach:
o azymut 40°, anteny pracujące w pasmach 900/1800/2100 MHz i 800/2600 MHz,
° azymut 160°, anteny pracujące w pasmach 900/1800/2100 MHz i 800/2600 MHz, 
o azymut 290°, anteny pracujące w pasmach 900/1800/2100 MHz i 800/2600 MHz,

• jednej anteny radioliniowej zawieszonej na wysokości środka anteny 39,7 m n.p.m., skierowanej na 
azymut 58°.

W poniższej tabeli przedstawiono planowaną konfigurację anten sektorowych
Azymut Antena Pasmo Kąt nachylenia wiązki 

głównej
EIRP na pasmo EIRP pojedynczej 

anteny

Kraniec górny Kraniec dolny

[°] [MHz] [°] t°] [W] [W]

40

ATR4518R6v06 900 0 8 1942 9972
1800 0 8 4522
2100 0 8 3508

ATR4518R6v06 800 0 8 2472 9990
2600 0 8 7518

160

ATR4518R6v06 900 0 8 1942 9972
1800 0 8 4522

2100 0 8 3508
ATR4518R6v06 800 0 8 2472 9990

2600 0 8 7518

290

ATR4518R6v06 900 0 8 1942 9972
1800 0 8 4522
2100 0 8 3508

ATR4518R6v06 800 0 8 2472 9990

4

http://bip.zdzieszowice.pl


2600 0 8 7518

Na poszczególnych azymutach (40°, 160°, 290°) suma maksymalnej mocy EIRP dwóch 
pojedynczych anten zgodnie z Analiza Środowiskową będącą częścią KIP wynosi 19962 W (9972 W +9990 
W ). Kąt nachylenia wiązki głównej na poszczególnych azymutach (40°, 160°, 290°) wynosi 0° - 8°.

Z powyższej analizy wynika, iż wiązki promieniowania dwóch anten sektorowych w azymucie 40° i 
kącie nachylenia 0° - 8° magą się nakładać, tak samo dwie anteny w azymucie 160° i kącie nachylenia 0° - 8° 
oraz dwie anteny w azymucie 290° i kącie nachylenia 0° - 8°, gdyż przewiduje się ich instalacje na tej samej 
wysokości, zostały skierowane w tym samym azymucie oraz zakres tilitów jest identyczny. W ocenie 
tutejszego organu wartości pojedynczych anten powinny być zsumowane dla poszczególnych azymutów, 
przy czym przekroczą wtedy wartość 10000 W.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: instalacje 
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc 
promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż 10000 W, a miejsca 
dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m od środka elektrycznego w osi 
głównej wiązki. promieniowania tej anteny, przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo 
wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu jest 
realizowana lub została zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub 
radiolokacyjna.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 lit. g rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: instalacje 
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z 
wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 
MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi 
nie mniej niż 10000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i 
nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, przy 
czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w 
przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu jest realizowana lub została zrealizowana inna 
instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna. '

Powołując się na wyrok Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2018 r. sygn. II 
OSK 1570/18: (...). W orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym począwszy od 
wcześniej obowiązującego rozporządzenia (...) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r., dla ustalenia, czy mamy do czynienia z inwestycją mogącą znacząco oddziaływać na środowisko 
wymagane jest uwzględnienie kumulacji oddziaływań lub sumowania się parametrów tego samego rodzaju 
przedsięwzięcia (por. wyroki NSA z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt II OSK 2706/13; z dnia 29 września 
2015 r., sygn. akt II OSK 139/14, z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II OSK 801/14; z dnia 9 grudnia 2016 r., 
sygn. akt II OSK 708/15, z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. akt II OSK 1494/15 i z dnia 10 maja 2018 r., sygn. 
akt II OSK 2877/17). Wykładnia § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. prowadzi do wniosku, 
że celem ustawodawcy było wskazanie inwestycji, które potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na 
środowisko, co oznacza, że rolą organów powołanych do ochrony środowiska jest ustalenie, w jaki sposób 
inwestycja (a nie poszczególne anteny) wpłynie na środowisko. Brzmienie przepisów § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 
rozporządzenia z 2010 r. dotyczących rozbudowy, przebudowy lub montażu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia potwierdza zasadność sumowania parametrów danego przedsięwzięcia. 
Jeżeli bowiem nakazano sprawdzać kwalifikację danego przedsięwzięcia po jego rozbudowie bądź 
przebudowie jako przedsięwzięć mogących zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, to nieracjonalne byłoby przyjęcie stanowiska, że w przypadkach budowy nowego 
przedsięwzięcia równoważna moc promieniowana izotropowo dla pojedynczych anten nie podlega 
sumowaniu. Przepis § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. ma charakter normy ogólnej 
określającej sposób wyznaczania równoważnej mocy promieniowanej izotropowo dla pojedynczej anteny.
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Natomiast § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia ma charakter normy uzupełniającej pozwalającej na 
rozstrzygnięcie czy mamy do czynienia z inwestycją mogącą zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko jako całość. Pomiędzy tymi normami, wbrew twierdzeniom skarżącej 
kasacyjnie, nie zachodzi kolizja uzasadniająca stosowanie reguły kolizyjnej lex specialis derogat legi 
generali. Żeby można było zsumować parametry charakteryzujące realizowane przedsięwzięcie - stację 
bazową telefonii komórkowej na której zostanie zainstalowanych więcej anten, niezbędne jest najpierw 
ustalenie mocy promieniowanej izotropowo dla pojedynczej anteny. (...).

Powołując się na wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 
października 2018r., sygn II SA/Kr 391/18: (...). Zasadniczym błędem (...) jest nie uwzględnienie kumulacji 
PEM powstałej w wyniku nałożenia się wiązek wszystkich czterech anten w każdym z sektorów 
wyznaczonych azymutem, czyli głównym kierunkiem promieniowania. Błąd ten przełożył się na 
nieprawidłowe obliczenia EIRP na sektor, a w konsekwencji na nieprawidłową kwalifikację przedsięwzięcia 
w odniesieniu do rozporządzania Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Przy określaniu odległości od anteny dla 
procedury kwalifikacyjnej szkodliwości stacji bazowych telefonii komórkowych (dalej: SBTK) należy 
przyjmować sumaryczną wartość EIRP dla wszystkich anten pracujących na tym samym kierunku. W takim 
przypadku, w odniesieniu do anten nadawczych SBTK sformułowanie "pojedyncza antena" należy rozumieć 
jako "system antenowy" pracujący w określonym,kierunku promieniowania, tj. określonym sektorze. Brak 
uwzględnienia efektu kumulacji PEM pochodzącego od skonfigurowania anten sektorowych 
promieniujących w tym samym kierunku (azymucie) jest błędem, przyczyniającym się do nieprawidłowej 
kwalifikacji odnośnie rozważanych zasięgów występowania PEM o wartościach ponadnormatywnych. 
Według polskiej normy PN-80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i określenia; 
w przypadku gdy antena jest zbudowana z więcej niż jednego systemu nadawczego przyjmuje się sumę 
równoważnych mocy promieniowanych izotropowo systemów jako EIRP anteny. (...) Czym bowiem mogą 
różnić się cztery pojedyncze anteny (w osobnych obudowach), z których każda pracuje w pojedynczym 
paśmie, od jednej (lub dwóch) anten zintegrowanych, które w jednej obudowie zawierają zespół wielu 
pojedynczych anten przystosowanych do pracy w kilku pasmach: np. 900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz, z 
analogicznymi mocami doprowadzonymi na ich wejścia antenowe, promieniujących w tym samym 
kierunku? Niczym. Wiązka promieniowania anteny zintegrowanej (np. 3-pasmowej) jest praktycznie taka 
sama jak wiązka promieniowania zespołu trzech anten w oddzielnych "obudowach." Tym samym skoro 
inwestor może wybierać pomiędzy dostępnymi na rynku antenami pojedynczymi i zintegrowanymi, to 
nieuprawnionym nadużyciem będzie obliczanie mocy EIRP dla każdej z anten osobno w ramach jednego 
azymutu. Nawet zwykły zdrowy rozsadek każe przyjąć, że wiązki promieniowania pochodzące od kilku 
anten promieniujących we wspólnej przestrzeni nakładają się. Zaś efektem kumulacji jest wzrost gęstości 
mocy PEM w miejscach dostępnych dla ludności, w tym możliwość wystąpienia przekroczeń w stosunku do 
wartości granicznej (0, lW/m2). Przedmiotem rozważań w kontekście możliwości wystąpienia przekroczeń 
wartości granicznej PEM powinna być wartość maksymalna mocy EIRP, a nie liczba anten, bo to nie liczba 
anten może szkodliwie wpływać na środowisko, w tym w szczególności na zdrowie ludzi (...).

Z analizy Kwalifikacji przedsięwzięcia będącej częścią Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, 
iż inwestor rozpatrywał, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości do 200 m od środka 
elektrycznego. Zgodnie z KIP, przy rozpatrywanej odległości 200 m, minimalna wysokość osi głównej 
wiązki promieniowania nad poziomem terenu przy maksymalnym kącie nachylenia wiązki wynoszącym 8° 
dla azymutu 40° wynosi 11,3 m, dla azymutu 160° wynosi 13,7 m, natomiast dla azymutu 290° wynosi 14,3 
m. W promieniu 200 m od przedmiotowej wieży znajdują się tereny oznaczone w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice symbolami: KS -  tereny 
urządzeń komunikacji samochodowej i zaplecza technicznego motoryzacji, U -  tereny usług 
centrotwórczych (usługi handlu, gastronomii, administracji, kultury, turystyki, łączności), Z -  tereny ulic 
zbiorczych, Rp -  tereny upraw polowych, Ro -  tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych, Rz -  tereny 
trwałych użytków zielonych -  łąk i pastwisk, Zc -  tereny przeznaczone dla istniejącej lokalizacji i obszaru 
pod przyszłą rozbudowę cmentarza.

Powołując się na art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie 
miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu 
technicznego, ustalane według istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości.
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Mając na uwadze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor 
prawidłowo wskazał, iż w badanej odległości nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. W związku z 
czym planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia miejsca dostępne dla ludności znajdują się w 
odległości pomiędzy 200 m a 300 m, natomiast po zsumowaniu mocy pojedynczych anten działających w 
poszczególnych azymutach łączna maksymalna moc EIRP przekracza 10000. W związku z powyższym, 
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 lit. g rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gdy równoważna moc promieniowana 
izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż 10000 W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego 
w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 1436/1 
oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice 
symbolem: w części KS/U -  tereny urządzeń komunikacji samochodowej i zaplecza technicznego 
motoryzacji oraz tereny usług centrotwórczych (usługi handlu, gastronomii, administracji, kultury, turystyki, 
łączności), w części Z -  tereny ulic zbiorczych, w części Rp/Ro -  tereny upraw polowych oraz tereny upraw 
ogrodniczych i sadowniczych, w części Mn -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno 
stojącej, bliźniaczej lub szeregowej, w części L -  tereny dróg lokalnych.

Powołując się na zapisy uchwały nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 
października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zdzieszowice (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2002 r., nr 120, poz. 1554) - Rozdziału III - warunkami 
zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska planowana inwestycja jest 
niezgodna z § 6 ust. 6, zgodnie z którym: uwzględniając potrzeby ochrony zdrowia ludzi i funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego określa się ogólne zasady dla całego obszaru (z wyjątkiem terenów Zakładów 
Koksowniczych), zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Zgodnie z § 1 ust. 5 ww. uchwały (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) przedsięwzięciami 
mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko są inwestycje budowlane lub inne ingerencje w środowisko, 
posiadające negatywny wpływ na środowisko i określone w przepisach szczególnych, oraz wymagające 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z:
• art. 71 ust. 2 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 ww. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

• art. 59 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko wymaga realizacja przedsięwzięć mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

• art. 80 ust. 2 ww. ustawy właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 
stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (...).
Z uwagi na ustalenia tutejszego organu, powołując się na zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice należy stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja jest 
niezgodna z § 6 ust. 6 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż zalicza 
się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa 
miejscowego powszechnie obowiązującym na terenie gminy, co oznacza, że jego ustalenia muszą być 
przestrzegane i uwzględniane przy realizacji inwestycji wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.
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Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie 
zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił 
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 2960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
stronom służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. 
Oleska 19a, 45-052 Opole, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, 
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna.

Otrzymują:
1. EmiTel S.A. na ręce pełnomocnika Piotra Olszewskiego, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia.
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
- BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
- w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie 

www.ekoportal.gov.pl:
3. A/a AK
Do wiadomości:
1. RDOŚ w Opolu -  ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. PPIS w Krapkowicach -  ul. Ks Koziołka 30, 47-303 Krapkowicach
3. PGW Wody Polskie RZGW Gliwice Zarząd Zlewni w Opolu -  ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
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