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Czernikowo, dnia 27.01.2010 r. 
UG–7624-9-3/2009-2010 

DEC Y ZJ A 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 59 
ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku 
złożonego przez Inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, 
reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Jacka Wilińskiego Toruń, ul. Willowa 9/2, 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 TOR0701 C”, przewidzianego do 
realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze 
ewidencyjnym 323/48 obręb Czernikowo, 
po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, 

o rze ka m 

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa stacji bazowej telefonii 
komórkowej P4 TOR0701 C”, przewidzianego do realizacji w miejscowości Czernikowo, 
w granicach działki o numerze ewidencyjnym 323/48, ze względu na jego 
bezprzedmiotowość. 

U ZAS ADN I EN IE 

W dniu 27 listopada 2009 roku do Wójta Gminy Czernikowo wpłynął wniosek 
Inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanego 
przez Pełnomocnika Pana Jacka Wilińskiego Toruń, ul. Willowa 9/2 w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 TOR0701 C”, przewidzianego do realizacji na 
terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 
323/48 obręb Czernikowo. Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia, 
kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki Nr 148/R1/05/2009 oraz Dokumentacja 
techniczna szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia 
opracowana przez mgr inż. Justynę Szutkowską. 
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Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Czernikowo wezwał inwestora do usunięcia 
braków powyższego wniosku o wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, 
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie. Powyższą dokumentację uzupełniono w dniu 8 grudnia 2009 r.  

Po stwierdzeniu kompletności złożonej dokumentacji tut. Organ w dniu 08 grudnia 
2009 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia, o czym zawiadomił 
wszystkie strony postępowania. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak UG-7624-
9/2009 z dnia 09 grudnia 2009 r., zostało zamieszczone również na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy i w pobliżu miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia 
(magazyn Wiejskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej) oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo. We wskazanym 
w zawiadomieniu terminie 7 dni, do tut. Organu wpłynął jeden wniosek przeciwko lokalizacji 
stacji bazowej telefonii komórkowej, wynikający z obawy o możliwy szkodliwy wpływ 
oddziaływania fal elektromagnetycznych w pobliżu planowanego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja 
planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia wójt gminy 
po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

W związku z powyższym działając zgodnie z art. 64 ust 1 w/w ustawy Wójt Gminy 
Czernikowo wystąpił pismem znak UG-7624-9-2/2009 z dnia 09.12.2009 roku do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane: 
 postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak 

RDOŚ-04.OO.6613-387/09/ADS z dnia 15.12.2009 r. (data wpływu 21.12.2009 r.), 
w którym odmawia wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i stwierdza, że planowana inwestycja nie jest 
przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
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przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku 
z czym brak jest podstawy prawnej do prowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dla omawianego zamierzenia. 

 opinia sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy 
znak N.NZ-400-T-28/776-30035/09 z dnia 17.12.2009 r. (data wpływu 21.12.2009 r.), 
że dla powyższego zamierzenia nie zachodzi potrzeba wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym nie ma uzasadnienia 
wdrażanie procedury zmierzającej do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 

Po uzyskaniu powyższych stanowisk i przeanalizowaniu karty informacyjnej 
planowanego przedsięwzięcia oraz dokumentacji technicznej szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia tut. Organ stwierdził, że zgodnie z § 2 ust 1 pkt 7 
lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko wymagają instalacje 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 2.000 W i nie więcej niż 5.000 W, 
a miejsca dostępne dla ludzi znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od środka 
elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny. W myśl § 3 ust 1 pkt 8 
w/w rozporządzenia, sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
mogą wymagać 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: 

 lit. d - nie mniej niż 1.000 W i nie więcej niż 2.000 W, a miejsca dostępne dla ludzi 
znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

 lit. e - nie mniej niż 2.000 W i nie więcej niż 5.000 W, a miejsca dostępne dla ludzi 
znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka 
elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny. 

Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wynika, że anteny wchodzące w skład planowanej 
inwestycji charakteryzuje izotropowa moc promieniowania o maksymalnej wartości: 

 antena sektorowa UMTS Kathrein 742 213 – Moc EIRP - 2 907 W 
 antena sektorowa GSM Kathrein 800 10304 – Moc EIRP – 1 381 W 

Dla anten UMTS i GSM zarówno dla minimalnych pochyleń wiązek, jak i dla 
maksymalnych pochyleń wiązek, przy zawieszeniu anten na wysokości 50,0 m n.p.t. 
w odległości do 150 m od środka elektrycznego anten na kierunku głównych wiązek 
promieniowania nie występują miejsca dostępne dla ludności. Na podstawie powyższych 
ustaleń należało orzec, iż w przypadku „Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 
TOR0701 C”, nie mają zastosowania przepisy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 listopada 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przez co nie jest wymagane 
przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Ponieważ omawiane przedsięwzięcie nie należy do normatywnie wyróżnionej kategorii 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ani zawsze ani potencjalnie, to nie 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak podstawy prawnej do 
wydania decyzji obliguje organ właściwy do jej wydania do umorzenia postępowania 
z urzędu, jako bezprzedmiotowe na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 
Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo oraz wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 

1. PRO-WIL Jacek Wiliński ul. Willowa 9/2, 87-100 Toruń 
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w tut. urzędzie 
3. a/a 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz 
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz 


