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DECYZJA
---------------------o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 46 ust. 1, pkt. 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4 oraz art. 56 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.), oraz
art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku PTK Centertel
Sp. z o.o. ul Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa z dnia 25.08.2006r.
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 4919/1283-Żbiki 3-zlokalizowanej
na działce Nr ewid. 252/2 w miejscowości Szczuki, gmina Płoniawy – Brawura,
polegającej na wymianie anten”.
1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;
a/ W fazie realizacji i eksploatacji instalacji należy uniemożliwić ludności dostęp do urządzeń
emitujących pola elektromagnetyczne i miejsc występowania pól elektromagnetycznych
przekraczających wartość dopuszczalną.
b/ Powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym;
a/ Inwestycję należy zaprojektować w taki sposób, aby praca stacji nie powodowała
powstawania występowania w miejscach przebywania ludzi, w tym w przestrzeni do 2 m
nad terenem oraz dachami budynków sąsiadujących, pól elektromagnetycznych o
wartościach gęstości mocy powyżej 0,1 W/m2, a składowej elektrycznej natężenia pola
wyższej od 7 V/m,
b/ W przypadku realizacji nowych budynków bądź rozbudowy istniejących w zasięgu
oddziaływania anten nadawczych, może wystąpić konieczność zmiany warunków pracy
stacji w taki sposób, aby obszary pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych niż
graniczne, nie obejmowały swym zasięgiem miejsc dostępnych dla ludzi.
c/ Po zrealizowaniu stacji należy wykonać pomiary kontrolne rozkładu pól
elektromagnetycznych oraz oznakować stację zgodnie z obowiązującymi przepisami –
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz. U. Nr
217, poz. 1833 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
d/ Urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne, mogą być obsługiwane jedynie przez

osoby przeszkolone, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do
przebywania w zasięgu pól elektromagnetycznych.
3. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w
przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania na terenie otaczającym omawianą stację.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.
Uzasadnienie
PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa wystąpiła z wnioskiem o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Nr
4919/1283 „Żbiki 3”. Do wniosku inwestor dołączył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko opracowany przez Pana Adama Macioch i Pana Łukasza Bach oraz mapę w
skali 1:1.000 obejmującą teren inwestycji. Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. 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. Nr 62, poz. 2573 z 2004r. z póź. zm.), dla których
sporządzenie raportu jest obowiązkowe. Tutejszy organ po przeprowadzeniu stosownej
procedury administracyjnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) i uzgodnieniu warunków realizacji
przedsięwzięcia z Wojewodą Mazowieckim ( znak: WŚR.III./DR/6613-1/1539/06 z dnia
03.11.2006r.) i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (znak:
ZNS.713-2186-745/06 TG z dnia data wpływu 01.09.2006r./, stwierdził, że wnioskodawca
spełnił niezbędne warunki, aby otrzymać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wniosek inwestora oraz raport o oddziaływaniu na środowisko został zamieszczony w
publicznie dostępnym wykazie i udostępniony do publicznego wglądu zgodnie z art. 32
ustawa Prawo Ochrony Środowiska. W toku prowadzonego postępowania z udziałem
społeczeństwa nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie planowanej inwestycji.
Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Płoniawy – Brawura zatwierdzonego Uchwałą Nr 143/XXVIII/05
Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 09 sierpnia 2005r. (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr
205, poz. 6730 z dnia 08 września 2005r.), działka Nr 252/2 na której zlokalizowana jest
stacja oznaczona jest symbolem RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych.
Pouczenie
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której
mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9 ustawy – Prawo ochrony środowiska – art. 59 ust. 9.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego. Wniosek ten powinien
być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3. Termin o którym mowa może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz
nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –
art. 46 ust. 4c.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Płoniawy – Brawura
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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