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09-541  Pacyna,ul.Wyzwolenia7,tel./fax(24)2858054,email:gmina@pacyna.mazowsze.pl 

                                    Pacyna, dnia 27.09.2021r.  

IOŚZP.6733.18.2020/2021    

D E C Y Z J A   Nr 5/2021 

               Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz, 735 ze zm.), w związku z art. 84 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 

2021r. poz. 247 ze zm.)  po rozpatrzeniu wniosku ALGO POLAND Sp. z o.o. 26-600 Radom, 

ul. Świętokrzyska 31/35,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację  dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – 

odbiorczej WA-0199 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą” zlokalizowaną 

na działce nr ew. 56 we wsi Anatolin, gm. Pacyna, w obrębie geodezyjnym 0001 Anatolin, 

jednostka ewidencyjna 140403_2 Pacyna 

Postanawiam 

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo – 

odbiorczej WA-0199 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą” zlokalizowaną 

na działce nr ew. 56 we wsi Anatolin, gm. Pacyna, w obrębie geodezyjnym 0001 Anatolin, 

jednostka ewidencyjna 140403_2 Pacyna 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

                                                      UZASADNIENIE 

           W dniu 21.02.2020r. (data wpływu do U.G. Pacyna – 24.02.2020r.) ALGO POLAND 

Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Świętokrzyska 31/35 reprezentowana przez Jadwigę Gołąbek 

wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo – 
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odbiorczej WA-0199 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą” zlokalizowaną 

na działce nr ew. 56 we wsi Anatolin, gm. Pacyna, w obrębie geodezyjnym 0001 Anatolin, 

jednostka ewidencyjna 140403_2 Pacyna. 

 Zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku o jego ochronie, właściwym w sprawie w/w przedsięwzięcia jest Wójt. 

 Zgodnie z art. 74 ust 1. Ustawy z dnia 3 października 12008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 247) wniosek zawierał Karte 

Informacyjną Przedsięwzięcia w wersji papierowej i elektronicznej, poświadczoną przez 

właściwy organ, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany termin , na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na którym będzie oddziaływać  

przedsięwzięcie z naniesionym zasięgiem  oddziaływania przedsięwzięcia w liczbie 

odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego 

organu opiniującego i uzgadniającego, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

 W dniu 11.03.2020r. Wójt Gminy Pacyna pismem znak: IOŚZP.6733.12.2020 zawiadomił 

strony o wszczęciu postępowania administracyjnego (doręczenie do poszczególnych stron 

postępowania nastąpiło w dniach od 11 do 19.03.2020r.)) w sprawie wydania decyzji dla 

przedmiotowej inwestycji. W ustawowym terminie 7 dni (w dniach od 20 do 28.03.2020r.)  nie 

zgłoszono żadnych uwag, wniosków i zastrzeżeń w sprawie oraz obwieszczeniem z dnia 11 

marca 2020r na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku 

poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.                                                                                                                                           

Wójt Gminy Pacyna na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 78 ustawy o 

udostępnieniu informacji jako organ prowadzący postępowanie wystąpił do: 

1). Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 00-015 Warszawa, ul. 

Sienkiewicza 3 pismem znak: IOŚZP.6733.12.2020r z dnia 11.03.2020r. o wyrażenie opinii w 

przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 

przedsięwzięcia (data otrzymania 26.03.2020r.). 

2). Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. 

Bierzewicka 67 pismem znak:  IOŚZP.6733.12.2020 z dnia 11.03.2020r. (data otrzymania 

19.03.2020r.) o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia, który w dniu 20.03.2020r. przekazał wniosek do 
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Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, 00-875 

Warszawa, ul. Żelazna 79 do rozpatrzenia według właściwości. 

3). Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 

Łowicz, ul. Nowa 5, znak:IOŚZP.6733.12.2020 z dnia 11.03.2020r. o wyrażenie opinii w 

przedmiocie przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko planowanego 

przedsięwzięcia (data otrzymania 24.03.2020r.). 

Organy opiniujące wyraziły następujące zdanie: 

1). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 29.06.2020r. znak: 

    WOOŚ-II.4220.467.2020.AST.  wyraził następującą opinię dla ww. przedsięwzięcia, że 

rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć  wymienionych w 

§ 2 oraz w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r, poz.1839). 

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie  (przy zachowaniu opisanych 

parametrów anten) nie należy do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, o których mowa   w art. 71 ustawy o oś. Dlatego też, brak jest podstaw prawnych 

do wydania przez Regionalnego  Dyrektora opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

2). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 15 czerwca 2020r. 

(data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2020r.) znak: ZS.7040.227.2020.DB pismem 

poinformował, że planowana stacja bazowa nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 

wymienionych w § 2 ust.1 pkt 7 oraz w  § 3 ust.1  pkt 8 ww rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019r., zatem przeprowadzenie w jej przypadku procedury, o której mowa w 

dziale V pt. „Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000” 

ustawy z dnia 03.10.2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późniejszymi zmianami)   należałoby uznać za 

bezpodstawne. 

3). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w 

Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Ekonomiczna 6 postanowieniem 

znak:WA.ZZŚ.5.435.1.250.2020.MS z dnia 27.04.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 

04.05.2020r.) odmówił wszczęcia postępowania oceny oddziaływania  na  środowisko dla 

przedsięwzięcia pn. „Stacja telekomunikacyjna nadawczo - odbiorcza WA-0199 wraz z wieżą 
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antenową zlokalizowaną we wsi Anatolin, działka nr ewid. Nr 56, obręb geodezyjny 0001  

Anatolin, gm. Pacyna.  

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie 

uwarunkowania przedstawione ustawy ooś, biorąc pod uwagę informację w karcie 

informacyjnej  przedsięwzięcia, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Łowiczu 

odmawia wszczęcia postępowania. Analiza przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów 

wykazała, że przedmiotowa  inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w § 2 lub § 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839). 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji telekomunikacyjnej 

nadawczo – odbiorczej wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania. Projektowana 

stacja składać się będzie z anten radioliniowych zainstalowanych na wysokości całkowitej 

61.95 m. Zainstalowane anteny rozmieszczone będą na azymutach 0-3600. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 20219r. poz.1839), a 

także z przedstawionej KIP oraz klasyfikacji instalacji radiokomunikacyjnej telefonii 

komórkowej pod względem oddziaływania na środowisko wynika, że miejsca dostępne dla 

ludności nie występują w osi głównej promieniowania anten sektorowych. Dla przedstawionej 

konfiguracji anten sektorowych rozpatrywana instalacja nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 84 ust 1 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, gdy nie 

została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Zostało również przeprowadzone postępowanie dowodowe w zakresie ustalenia kręgu 

stron postępowania w niniejszej sprawie. 

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o 

czynnościach podejmowanych przez tutejszy organ oraz o możliwości zapoznawania się z 

aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub 

zastrzeżeń (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacynie, tablica ogłoszeń w sołectwie Anatolin, 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pacyna)    

Wójt Gminy Pacyna  pismem znak: IOŚZP.6733.12/2020/2021 z dnia 18.01.2021r. 

zawiadomił strony postępowania  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie 
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wydania decyzji dla przedmiotowej inwestycji (strony otrzymały zawiadomienie o zakończeniu 

postępowania w dniach od 22.01.2021r. do 26.02.2021r.). W ustawowym terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego zawiadomienia (tj. od 27.01. do 02.02.2021r.) nie zgłoszono żadnych 

uwag, wniosków i zastrzeżeń w powyższej sprawie. 

 Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 

63 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, organ prowadzący postępowanie, postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie 

ochrony środowiska orzeczono, jak w sentencji.  

O niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20B za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od 

daty jej otrzymania. 

  

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). 

 

 

 

 

 

…………………     …….. …………………………………………… 

(Pieczęć okrągła)    (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej 

       do wydawania decyzji) 

 

 

Załącznik: Kwalifikacja przedsięwzięcia (art 84 ust 2 ustawy o udostępnianiu…) 

 

Otrzymują: 

1. Algo Poland Sp. z o.o. (wnioskodawca) 

2. Strony postępowania w aktach sprawy. 

3.  a/a 

 

Decyzja niniejsza jest prawomocna 
i podlega wykonaniu. 

Pacyna…………….2021r. 
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Strony postępowania na: „budowę stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA-0199 

wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą” zlokalizowaną na działce nr ew. 56 

we wsi Anatolin, gm. Pacyna, w obrębie geodezyjnym 0001 Anatolin, jednostka ewidencyjna 

140403_2 Pacyna. 

 

1.   ALGO POLAND Sp. Z o.o. 26-600 Radom, ul. Świętokrzyska 31/35.       ………………. 

2.   Gostyński Andrzej i Nina, zam. Janówek 8, 09-541 Pacyna.         ………………. 

3.   Petera Rafał, zam. Anatolin 9, 09-541 Pacyna           ………………. 

4.   Szewczyk Daniel, zam. Słomków 8, 09-541 Pacyna.          ………………. 

5.   Miecznikowski Dariusz, 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 136/1.          ……………… 

6.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 00-015 Warszawa, 

 ul. Henryka Sienkiewicza 3.              ………………. 

7. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Warszawie, 

00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79.             ……………… 

8. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu, 

99-400 Łowicz, ul. Ekonomiczna 6.            ………………. 

9. Urząd Gminy Pacyna, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i dróg, 

                  ………………. 

10. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


