ORMISTKZ GMINY t t ę H U N
Ul. B arlickiego l o
99-320 ŻYCHLIN

Żychlin, 2018.10.25.
RGO. 6220.6.4.2018

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 105 § 1, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Electronic Control System S.A. ul. Krakowska 84; 32-083 Balice Przemysław Śliwiński - Networks, Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 18/20; 01-211 Warszawa,
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową- ŻYCHLIN
GN”, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 311, obręb Żychlin
umarzam

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa wieży telekomunikacyjnej
wraz ze stacją bazową- ŻYCHLIN GN”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 311, obręb
Żychlin
uzasadnienie
W dniu 2 sierpnia 2018 r. do Urzędu Gminy w Żychlinie wpłynął wniosek Electronic
Control System S.A. ul. Krakowska 84; 32-083 Balice - Przemysław Śliwiński - Networks,
Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 18/20; 01-211 Warszawa, dotyczący wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie
wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową- ŻYCHLIN GN”, zlokalizowanej na
działce o nr ewid. 311, obręb Żychlin.
Zgodnie z 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 (Dz.U. z 2017 r.,poz. 1405 ze zm.) ’’organem
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz,
prezydent miasta”. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy
Żychlin wystąpił do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi, Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem znak:
ŁPWIS.NSOZNS.9022.2.21.2018.SK z dnia 1018.08.29. stwierdził, że nie można
zakwalifikować ww. przedsięwzięcia do żadnego z przedsięwzięć wymienionych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) i pozostawił
sprawę bez rozpatrzenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak:
WOOŚ.4220.525.2018.JCh z dnia 24 sierpnia 2018 r. wystąpił o złożenie uzupełnienia
przedstawionej dokumentacji.
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Po przedłożeniu dokumentacji, w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia
wynika, że rodzaj i parametry techniczne planowanego przedsięwzięcia nie kwalifikują go
do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016
r.,poz.71). W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Żychlin, pismem z dnia 12 września
2018 r. znak: RGO. 6220.6.1.2.2018 wycofał wniosek w sprawie wydania opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie pismem znak: WA.RZŚ.436.1.514.2018.ZZ05.KP z dnia
2018.10.17. uznało, że zgodnie z informacjami przedstawionymi w przedłożonej
dokumentacji, w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia wynika, że rodzaj
i parametry techniczne planowanego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do przedsięwzięć
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71).
Projektowana stacja bazowa będzie składać się z urządzeń zasilających, sterujących
i nadawczo-odbiorczych oraz anten zlokalizowanych na wieży antenowej o wysokości
50,0 m npt. na działce o nr ewid. 311 w Żychlinie, obręb 001 Żychlin.
Anteny sektorowe będą miały następującą konfigurację:
Lp.

Typ anteny

1.

ATR 4518R11v06

60

2.

ATR4518R11v06

60

49,00

3.

ATR4518R11v06

180

49,00

4.

ATR4518R11v06

180

49,00

5.

ATR4518R11v06

330

49,00

6.

ATR4518R11v06

330

49,00

Azymut

Poziom
osi (m npt)
49,00

Tilt max.

Tilt max.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Pasmo
(MHz)
900
1800
2100
800
2600
900
1800
2100
800
2600
900
1800
2100
800
2600

Z załączonych materiałów dotyczących planowanej budowy wieży telekomunikacyjnej
wraz ze stacją bazową ŻYCHLIN GN” wynika, że żadna z przewidzianych tą inwestycją
anten nie spełnia kryteriów kwalifikacji określonych w § 2 ust.1, pkt. 7 i § 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).
Ponieważ omawiane przedsięwzięcie nie należy do normatywnie wyróżnionej kategorii
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ani zawsze, ani potencjalnie, to nie
jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71
ust. 2 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 (Dz.U. z 2017 r.,poz.1405 ze zm.).
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W rozpatrywanej sprawie okolicznością powodującą bezprzedmiotowość
postępowania jest fakt, że budowa planowanej wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją
bazową ŻYCHLIN GN” nie podlega regulacjom 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 (Dz.U. z 2017
r.,poz.1405 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71).
W myśl art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się
bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu
postępowania. Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie, przesłanką
umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. jest bezprzedmiotowość
postępowania.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin
w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji

Otrzymują:
1. Electronic Control System S.A.
ul. Krakowska 84; 32-083 Balice
- Przemysław Śliwiński -Networks, Sp. z o.o
ul. Kasprzaka 18/20; 01-211 Warszawa,
(2J Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. A/a
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