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Nasz Znak: GKOiD.6220.1.2018.TK.2 Mokrsko, dnia 14.03.2018 r.

DECYZJA

o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póżn. zm.), art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z2016 poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
02.02.2018 r. P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającego przez
pełnomocnika wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
PLAY na działce nr ewid. 250 w miejscowości Ożarów, gm. Mokrsko (obręb
Ożarów)”,

WÓJT GMINY MOKRSKO ORZEKA

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej PLAY na działce nr ewid. 250 w miejscowości Ożarów, gm.
Mokrsko (obręb Ożarówj”.

UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Mokrsko w dniu 06.02.2018 r. wpłynął wniosek P4 Sp. z o.o., ul.
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa za pośrednictwem pełnomocnika o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na działce nr ewid. 250 w miejscowości
Ożarów, gm. Mokrsko (obręb 0żarów)”.

Wszczęto postępowanie administracyjne i w dniu 08.02.2018 r. zawiadomiono
strony postępowania.

Przedsięwzięcie polega na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
o oznaczeniu WlE4475B. W skład stacji wchodzi stalowa wieża kratowa BOT-E2/60
o wysokości trzonu 60,0 m. Całkowita wysokość wieży wraz z odgromnikamí wynosi
64,95 m. Na szczycie wieży zainstalowany będzie system antenowy pracujący
w systemie UMTS 900. Natomiast u podnóża wieży, na zaprojektowanych do tego celu
rusztach, umieszczone będą urządzenia zasilająco - sterujące. W skład systemu stacji
bazowej wejdą 3 anteny sektorowe Huawei typu A704517R0v06 o azymutach 60°,
150°, 290° i równoważnych mocach promieniowanych izotropowo PEIRP [W]: 1012,98;
405,23; 1012,98.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U. z 2016 r. poz. 71) do przedsięwzięć mogących potenqlalnie znacząco oddziaływać
na środowisko zalicza się:
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,,8) instalacje radíokomunikacyjne, radionawigacyjna i radiolokacyjne, inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola
elektromagnetyczne oczęstotliwościach 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 inie 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 inie 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."
Zgodnie z ,,Kwalifikacją instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 pod
względem oddziaływania na środowisko w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów
z dn. 9.11.2010 r. (Dz. u. z 2016 poz. 71)” miejsca dostępne dla ludności nie występują
w osi głównej promieniowania anten sektorowych, gdyż odległość miejsc dostępnych
dla ludzi od środka elektrycznego anteny wzdłuż osi głównej wiązki wynosi powyżej 70
m.

W związku z powyższym po weryfikacji kwalifikacji przedmiotowego
przedsięwzięcia uznano, że nie kwalifikuje się ono do przedsięwzięć określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71) i nie wymaga
przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Ponadto sprawdzone, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono, że stacja bazowa
zlokalizowana będzie w terenach 8 RP - terenach rolnych zgodnie zmiejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XlVl64I03 Rady
Gminy Mokrsko z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko (Dz. Urz. Woj. łódzkiego z 2004 r.
Nr 25, poz. 278).
Zgodnie z zapisami § 50 uchwały na tych terenach ustala się utrzymanie istniejących
terenów upraw polowych z ograniczonym prawem do ich zabudowy wyłącznie poprzez
lokalizację obiektów służących obsłudze gospodarki rolnej; adaptuje się z prawem



modernizacji zabudowę zagrodową rozproszoną i w małych koncentracjach położoną
na terenach o symbolu RP. Ponadto w ustaleniach jednostki RP brak jest zasad
kształtowania zabudowy oraz wskaźników, co ma miejsce w przypadku innych
jednostek: MR-MN, MN, U, UP czy PU. Zgodnie z powyższym zapisem nie można
lokalizować stacji bazowej na terenach rolnych, a stacja ta nie będzie służyć obsłudze
gospodarki rolnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest więc niezgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko.

W dniu 27.02.2018 r. wpłynęło pismo stron - Państwa
informujące 0 wysłaniu w dniu 17.02.2018 r. pisma - prośby o zerwanie

umowy do firmy P4 Sp. z o.o. Powodem decyzji Państwa jest sprzeciw sąsiadów
i rodziców ze szkoły i przedszkola, którzy nie zgadzają się na tak bliską lokalizację masztu od
domów i miejsca przebywania uczących się dzieci.

Strony postępowania były powiadamiane o każdej czynności organu wydającego
decyzję, a przed jej wydaniem miały umożliwione wypowiedzenie się, co do zebranych
dowodów imateriałów, zgłaszanych żądań w terminie 7 dni od daty dokonania
zawiadomienia ozakończeniu postępowania. Zawiadomienia wysyłano na bieżąco
stronom postępowania. Pozostałe strony postępowania nie skorzystały zmożliwości
wniesienia uwag i wniosków oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów
i materiałów.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej okoliczności brak jest podstaw
prawnych do prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Mokrsko w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Mokrsko, który wydał
decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Mokrsko oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.

Art. 9 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Opłata skarbowa podlega zwrotowi od
dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano
czynności urzędowej. Zwrot opł›,a_tj/ę_`\s\'lşa~rl¿\aojş`‹f‹.‹ej następuje na wniosek. ~N  1
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Otrzymują: ~«
1. P4 Sp. z o_o_ ul. Taśmowa 7,\92-6'77/Warszawa za pośredni twem p nomocnika

Pani
2. Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko M
3. pozostałe strony postępowania wg wykazu
4. a/a
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