Znak: GRO.6220.4.2021

Raba Wyżna, dn. 18.10.2021 r.

DECYZJA
Działając na podstawie art. 105 § 1 w zw. z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z pózn. zm), w związku 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 (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), Wójt Gminy
Raba Wyżna
u m a r z a:
postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 29.06.2021 r., złożony przez
Spółkę EMITEL S. A., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia pn:
„Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t.
wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna
_BielankaEmitel/26229”.
U z a s a d n i e n i e:
W dniu 05.07.2021 roku do Wójta Gminy Raba Wyżna został złożony wniosek przez
Spółkę EMITEL S. A. (z siedz. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), dotyczący wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa wieży
telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz
z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna
_BielankaEmitel/26229”.
Do wniosku, dołączone zostały stosowne załączniki, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3
i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (j.t Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji
przekroczyła 10, w toku postępowania zastosowanie znalazł art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej
formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego
organu administracji publicznej.
Mając powyższe na uwadze, obwieszczeniem z dnia 28.07.2021 r. poinformowano
strony, o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, a następnie

obwieszczeniem z dnia 29.07.2021 r., tut. Organ powiadomił strony postępowania
o konieczności przedłużenia terminu załatwienia sprawy przewidzianego w art. 35 K.p.a.
z przyczyn niezależnych od organu. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono do dnia
31.12.2021 r.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa wieży i instalacja anten
radiokomunikacyjnych
telefonii
komórkowej
o
nazwie
“KNO_Raba
Wyzna_BielankaEmitel/26229 operatora Orange Polska S.A., która zlokalizowana będzie na
działce ewid. nr 921, obręb 0001 Bielanka, gmina Raba Wyżna. Na wieży kratowej
o wysokości 51,5 m (53,0 m ze sztycami odgromowymi) n.p.t. zostaną zamontowane anteny
sektorowe oraz antena radioliniowa, W skład projektowanej stacji bazowej wchodzą m.in.
urządzenia zasilające, sprzęt nadawczo – odbiorczy, szafy telekomunikacyjne posadowione
u podstawy wieży.
Projektowane są anteny sektorowe i radioliniowe o parametrach zamieszczonych
w tabelach poniżej.
Anteny sektorowe:

Azymut
[˚]

110

Typ anteny

ADU4517R0V06

Wysokość
zawieszenia Pasmo pracy
środka anteny
[MHz]
[m n.p.t.]
48,5

Pochylenie
wiązki
głównej [˚]

Maksymalna
EIRP na
pasmo [W]

900

0-10

5360

800

0-10

3042

Suma w sektorze
210

ADU4517R0V06

48,5

8402
900

0-12

5360

800

0-12

3042

Suma w sektorze
330

ADU4517R0V06

48,5

8402
900

0-3

5360

800

0-3

3042

Suma w sektorze

8402

Antena radioliniowa:

Azymut [˚]

Typ anteny

Wysokość zawieszenia
środka anteny [m
n.p.t.]

114

RL-06

48,7

Maksymalna EIRP
[W]
4074

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko w dniu 28.07.2021 r. Wójt Gminy Raba Wyżna, zwrócił się
z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego
przedsięwzięcia, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zawiadomieniem z dnia 30.07.2021 r., znak:
NNZ.9011.8.2.2021 przekazał wniosek Wójta Gminy Raba Wyżna dotyczący prośby
o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i ewentualnego zakresu raportu, Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu jako organowi właściwemu rzeczowo. Pismem z dnia 12.08.2021
r., znak: NS.9022.7.21.2021 Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się zarówno do mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, jak i do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko. Stanowisko swoje uzasadnił faktem, iż przedsięwzięcie nie osiąga progów
wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 7 jak i 3 ust 1 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Pismem z dnia 05.08.2021 r., znak: KR.ZZŚ.2.435.216.2021.PK, Dyrektor Zarządu
Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie również stwierdził,
że przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko.
Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia
06.09.2021 r. znak: OO.4220.1.253.2021.TŚ, poinformował Wójta Gminy Raba Wyżna, że
planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie ani zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymaga uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja emituje pole
elektromagnetyczne o częstotliwości od 800 do 900 MHz. Każda antena będzie pracować
z maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny równym: 8402 W. Najbliższe
zabudowania o charakterze gospodarczym znajdują się w odległości ok. 75 m (maksymalna
wysokość budynków 4 m), natomiast zabudowania o charakterze mieszkalnym występują
w odległości ok 150 m (maksymalna wysokość budynków 8 m). Z przedstawionych przez
inwestora materiałów wynika, że w okolicy występują głównie użytki rolne i leśne oraz
w kierunku zachodnim zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza. Podczas realizacji inwestycji
nie nastąpi zaburzenie stosunków wodnych, ekosystemów łąkowych i pastwiskowych. Prace
ziemne ograniczone będą do niezbędnego minimum dla posadowienia fundamentu wieży
telekomunikacyjnej. Nie przewiduje się wycinki drzew. Jak wynika z dokumentacji w osiach
głównych wiązek promieniowania projektowanych anten, w odległości do 200 m od środka
elektrycznego nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. Natomiast z przedstawionych
obliczeń zasięgu występowania obszaru pola – EM o gęstości mocy większej od wartości
dopuszczalnych (wskazanych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia
2019 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku)
wynika, że wartości gęstości mocy większe niż dopuszczalne występować będą wyłącznie
w wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludności na wysokości co najmniej: dla azymutu 110˚48,2 m n.p.t., dla azymutu 210˚- 45,7˚m n.p.t. oraz dla azymutu 330˚- 46,9 m n.p.t..

Zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne nie wypełnia zapisów § 3 ust 1 pkt 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), gdzie ujęte są
„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:
a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od
środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
b) 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od
środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od
środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
d) 1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od
środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
e) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m
i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej
anteny,
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,
g) 10 000 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 znajduje się
realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub
radiolokacyjna”.
W miejscowości Bielanka nie znajduje się żadna instalacja telekomunikacyjna,
której oddziaływanie mogłoby się kumulować z planowaną inwestycją Orange Polska S.A.
Natomiast podjęcie działań zmierzających do budowy wieży podyktowane jest brakiem
dostępu do usług telekomunikacyjnych sieci mobilnej. Istnieje konieczność poprawy jakości
sygnału na obszarze mocno zróżnicowanym górskim, gdzie propagacja fali jest wyjątkowo
utrudniona, a możliwość realizacji połączeń może być zakłócona przeciążeniem istniejących
nadajników.
Planowane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane w odległości ok. 3,4 km od
najbliższego obszaru Natura 2000 Torfowisko Orawsko – Nowotarskie PLB120007 oraz
w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, natomiast realizacja
zadania nie wpłynie negatywnie na obszary chronione.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a w szczególności stanowiska właściwych
organów opiniujących Wójt Gminy Raba Wyżna stwierdził, że przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie
z wniosku Spółki EMITEL S. A., (z siedz. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), dotyczące
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wieży
telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją

radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna _BielankaEmitel/26229”,
stało się bezprzedmiotowe.
Mając na uwadze treść art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pózn. zm) „Gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ
administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio
w całości lub w części”, należało orzec jak na wstępie.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Nowym Sączu (z siedz. ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz), za pośrednictwem Wójta
Gminy Raba Wyżna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Wójta Gminy Raba Wyżna. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Wójt Gminy Raba Wyżna
/-/
mgr Andrzej Dziwisz

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Spółki EMITEL S. A.
2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa,
3. A/a – S.B.
Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
3. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków,
4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków
Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku EKOPORTAL
(www.ekoportal.pl) oraz w "bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach
oddziaływania na środowisko" (http://bazaoos.gdos.gov.pl). Ponadto informacja ta zostanie podana stronom do wiadomości przez:
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rabie
Wyżnej i na terenie Bielanki.

