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Łubniany, dnia 18.09.2020 r. 
RG.6220.10.07.2020.KS 
 
 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz w związku 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 2 lipca 2020 r. uzupełnionego dnia 5 sierpnia 2020 r.  inwestora: firmy EMITEL S.A. 02 – 
797 Warszawa, ul. F. Klimczaka 1 działającej przez pełnomocnika Pana Krystiana Wzientek 
reprezentującego firmę GENSIM Krystian Wzientek 41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Wesoła 6 

 
orzekam 

 

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży 
telekomunikacyjnej H=53 Emitel S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. 
KOP_LUBNIANY_LUBOSZYCE NR 37011 planowanej na działce 453/41 , składającej się z: 

− anten sektorowych zainstalowanych na wysokości 50,2m n.p.t., sztuk 3 typu 
ADU4517R0V06 pracujących w azymutach 20°,  130°, 230° pracujących w paśmie 900 MHz 
oraz 800 MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 10° 
i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 8402 [W], 

− 2 sztuk anten radioliniowych na wysokości 48,00m n.p.t. i 47m n.p.t. o średnicy 0,6m 
i mocy EIRP 6026 [W] oraz 7080 [W], planowany azymut pracy anten 209° (anteny nie 
wymagają pochylenia). 

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 453/41  a.m. 1 
obręb Luboszyce. 
 

UZASADNIENIE 
 

Pismem z dnia 2 lipca 2020 r. uzupełnionym dnia 5 sierpnia 2020 r.  inwestora: firma 
EMITEL S.A. 02 – 797 Warszawa, ul. F. Klimczaka 1 działająca przez pełnomocnika Pana 
Krystiana Wzientek reprezentującego firmę GENSIM Krystian Wzientek 41 – 940 Piekary 
Śląskie, ul. Wesoła 6 wystąpiła do Wójta Gminy Łubniany z wnioskiem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży 
telekomunikacyjnej H=53 Emitel S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. 
KOP_LUBNIANY_LUBOSZYCE NR 37011 planowanej na działce 453/41 , składającej się z: 

− anten sektorowych zainstalowanych na wysokości 50,2m n.p.t., sztuk 3 typu ADU4517R0V06 
pracujących w azymutach 20°,  130°, 230° pracujących w paśmie 900 MHz oraz 800 MHz. 
Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 10° i maksymalnym EIRP 
wyznaczonym dla pojedynczej anteny 8402 [W], 

− 2 sztuk anten radioliniowych na wysokości 48,00m n.p.t. i 47m n.p.t. o średnicy 0,6m i mocy 
EIRP 6026 [W] oraz 7080 [W], planowany azymut pracy anten 209° (anteny nie wymagają 
pochylenia). 
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Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), stwierdzono, że 
organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt 
Gminy Łubniany. W toku postępowania przeprowadzono analizę, w wyniku której ustalono, 
że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wieży telekomunikacyjnej 
H=53 Emitel S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. 
KOP_LUBNIANY_LUBOSZYCE nr 37011 planowanej w Luboszycach na działce 453/4, 
składającej się z: 

− anten sektorowych zainstalowanych na wysokości 50,2m n.p.t., sztuk 3 typu 
ADU4517R0V06 pracujących w azymutach 20°,  130°, 230° pracujących w paśmie 900 
MHz oraz 800 MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 
10° i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 8402 [W], 

− 2 sztuk  anten radioliniowych na wysokości 48,00m n.p.t. i 47m n.p.t. o średnicy 0,6m 
i mocy EIRP 6026 [W] oraz 7080 [W], planowany azymut pracy anten 209° (anteny nie 
wymagają pochylenia) 

Inwestor będzie się starł o uzyskanie pozwolenia na budowę, a w związku 
z niejednoznacznym orzecznictwem, które w przypadku zaskarżenia decyzji pozwolenia na 
budowę, często obliguje inwestora w procesie odwoławczym do uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia Wójt 
Gminy Łubniany wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia.  Wójt 
Gminy Łubniany zwrócił się o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr RG.6220.10.03.2020.KS 
z dnia 27.08.2020 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo  
nr RG.6220.10.04.2020.KS z dnia 27.08.2020 r.) oraz do Dyrektora Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu (pismo  nr RG.6220.10.05.2020.KS z dnia 
27.08.2020 r.) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem z dnia 31 sierpnia 2020 r. 
nr NZ.073.1.16.2020.EK przekazał według właściwości, ze względu na higienę radiacyjną 
przedmiotową sprawę Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Sanitarnemu. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 8 września 
2020 r. (data wpływu 10 września 2020 r.) nr NZ.9022.5.8.2020.MKK poinformował, że 
zajęcie stanowiska będzie możliwe po szczegółowym zakwalifikowaniu przedsięwzięcia 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1839).  

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu wydał opinię 
nr GL.ZZŚ.3.435.171.2020.MO z dnia 8 września 2020 r. (data wpływu 10.09.2020 r.), 
w której stwierdził, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz określił warunki tej inwestycji: wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem 
się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, w przypadku konieczności 
odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego 
obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów 
oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia 
odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniających 
stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla 
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gruntów sąsiedzkich; zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania 
i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do 
gruntu i wód; zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji 
ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć 
natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – 
zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu 
i rekultywacji lub unieszkodliwiania. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.312.2020.IOC 
z dnia 14.09.2020 r. (data wpływu 15.09.2020 r.) odmówił wyrażenia opinii w przedmiotowej 
sprawie. Po analizie dołączonych do wniosku dokumentów Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu stwierdził, że przedmiotowa instalacja radiokomunikacyjna nie należy 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 8 pkt f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1839), tj.: cyt.: „instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, 
inne niż wymienione § 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 promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi 
nie mniej niż: (…) 
f) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m 
i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej 
anteny.” Z przedłożonych dokumentów wynika, że w odległości 150 m od środka 
elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania, planowanych w ramach przedsięwzięcia 
anten, brak jest miejsc dostępnych dla ludzi. Powyższe oznacza, że przedmiotowa inwestycja 
nie należy do planowanych przedsięwzięć, o których mowa w cyt. Wyżej rozporządzeniu 
Rady Ministrów, czyli przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym 
samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 
w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.). 

Analizując ponownie wniosek inwestora oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia 
Wójt Gminy Łubniany stwierdził ostatecznie, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie 
kwalifikuje go do grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), dla których decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach byłaby wymagana. 

W związku z powyższym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach stwierdził, że ww. przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako 
takie, zgodnie z art. 105 § 1 KPA, wymaga umorzenia w całości. 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie. 
 
 

POUCZENIE 
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty 
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doręczenia. 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., 02–797 Warszawa, ul. F. Klimczaka 1 – za pośrednictwem pełnomocnika Pana Krystiana 

Wzientek reprezentującego firmę GENSIM Krystian Wzientek 41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Wesoła 6 
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) poprzez zamieszczenie obwieszczenia na: 

− tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

− tablicy ogłoszeń sołectwa Luboszyce 

− stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lubniany.pl) 
3. a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bip.lubniany.pl/
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Umieszczono w miejscu publicznym: Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach 
                                                       
 

Od dnia ………………………. do dnia ……………………………   ……………………………………………………….. 

                             (Data wywieszenia)                                                             (Podpis osoby umieszczającej) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


