
GOŚ – 7625/7/07                                                     Leoncin, dnia   16 sierpnia 2007 r. 
 
 
 

Decyzja Nr 178 /2007 
                       
                 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
 
na podstawie art.46 ust.1 i 2, art.46 a ust.1 i 7 pkt.4, art. 48 ust.2 pkt.1 i 1a, art.56 ust.1,           
2  i ust.7 oraz art.57 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( j.t. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.    
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071   
z późn. zm.), a także § 2 ust.1 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać                   
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, 
poz.2573 ze zm.) oraz w oparciu o: postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia              
5 czerwca 2007 r., znak: WŚR. III.JO/6613-1/653/07 jak i postanowienie Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2007 r., znak: 
ZNS.713-1251- 2/07. MK -  na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą  
w m. Warszawie, Aleje Jerozolimskie  181, której pełnomocnikiem jest pan Grzegorz 
Gąsiorowski ATEM- Polska Sp. z o.o. Filia w Warszawie , ul. 17 – go  Stycznia 56 
 

ustalam 
 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia zlokalizowanego      
na terenie nieruchomości – działka ewid. nr 88/30 w miejscowości Michałów gm. 
Leoncin polegającego na : 
budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o. Leoncin 21 313,szczegółowo 
opisanego w raporcie oddziaływania na środowisko opracowanym w lutym 2007 r., 
przez Panią  mgr Annę Warżała, będącym załącznikiem do wniosku.  
 
      Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji         
– zgodnie z art.56 ust.3 ustawy  -  Prawo ochrony środowiska. 
 
     1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia . 
 
Obiekt infrastruktury technicznej – stacja bazowa telefonii komórkowej zlokalizowana 
zostanie na działce nr 88/30 w miejscowości Michałów. 
Stacja bazowa składać się będzie z systemu antenowego zainstalowanego na projektowanej 
wieży kratowej oraz urządzeń zasilająco – sterujących umieszczonych w dwóch kontenerach 
technicznych posadowionych obok wieży. System antenowy stacji bazowej składał się będzie 
z anten sektorowych pracujących w systemie GSM 900, GSM 1800 i UMTS oraz anten 
radioliniowych. Anteny sektorowe pracujące w systemie GSM 900 i GSM 1800 
zainstalowane zostaną na wysokości 49,3 m n.p.t. ( poziom osi anten), anteny sektorowe 
pracujące w systemie UMTS zainstalowane zostaną na wysokości 46,0 m n.p.t  9 poziom osi 
anten), natomiast anteny radioliniowe – na wysokości od 43,0 m n.p.t. do 52 ,0 m n.p.t.            
( poziom osi anten). 
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      W skład systemu antenowego stacji bazowej wchodzić będzie : 
 
- sześć anten sektorowych: 
 
• trzy anteny sektorowe typu K 742 047 pracujące w systemie GSM900 i GSM1800  
(azymuty 90°, 220°, 330°, wysokość zawieszenia 49,3 m n.p.t. – poziom osi anten),  
•  trzy anteny sektorowe typu K 742 213 pracujące w systemie UMTS (azymuty: 90°, 220°, 
330°, wysokość zawieszenia :  46,0  m  n.p.t.- poziom osi anten), 
 
-  sześć anten radioliniowych: 
 
•  UKY 210 78/SC15 ( azymut: 20°, wysokość zawieszenia: 52,0 m n.p.t. – poziom osi 
anteny), 
•   UKY  210  78/SC15 ( azymut: 130°,  wysokość zawieszenia: 52,0 m n.p.t. – poziom osi 
anteny), 
•   UKY   210  78/SC15  ( azymut:  250°, wysokość zawieszenia: 52,0 m n.p.t. – poziom osi 
anteny), 
•   UKY   210  43/SC11  (azymut: 90 °, wysokość zawieszenia: 43,0 m n.p.t. – poziom osi 
anteny), 
•   UKY  210   43/SC11 (azymut: 200°, wysokość zawieszenia: 52 m n.p.t. – poziom osi 
anteny), 
•     UKY  210 43/SC11 ( azymut: 310°, wysokość zawieszenia: 43,0 m n.p.t. – poziom osi 
anteny). 
 
Zgodnie z § 2 ust.1 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.               
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                     
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.04.257.2573   
z późn. zm.) planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla której został sporządzony raport o oddziaływaniu                 
na środowisko. 
 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji. 
 
a) ochrona wartości przyrodniczych: 
- brak wpływu na środowisko z uwagi na niewielkie ilości odpadów komunalnych powstałych  
w trakcie budowy stacji, 
- wszystkie odpady metalowe, z tworzyw sztucznych i urządzeń elektronicznych należy 
przekazać firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami, w tym 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
- oddziaływanie przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego – brak wpływu na   
   środowisko , 
- oddziaływanie przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego – brak wpływu na środowisko. 
b) ochrona zasobów naturalnych i zabytków: 
 - miejsce lokalizacji inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym Europejskiej       
Sieci Ekologicznej Natura 2000, 
- w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się obszary podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92        
z późniejszymi zmianami), 
c) ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich: 
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-  nie zachodzi potrzeba wprowadzenia ograniczeń uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
 
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym. 
Zgodnie z postanowieniem organu ochrony środowiska ( Postanowienie z dnia 5 czerwca 
2007 r. znak sprawy :WŚR.III.JO/6613-1 /653 /07) należy uwzględnić: 
a/ warunki wykorzystania terenu zgodnie z rysunkiem rozkładu pól elektromagnetycznych 
wartości wyższych niż 0,1 W/m² w płaszczyźnie poziomej stanowiącym załącznik do raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonanego przez Panią mgr Annę Warżała,  
 
b) wymagania ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym 
 
• liczba anten: 
- 3 anteny sektorowe pracujące w paśmie 900/1800 MHz, 
- 3 anteny sektorowe pracujące w paśmie  2100 MHz, 
- 3 anteny paraboliczne linii radiowych pracujące w paśmie 23 GHz, 
- 3 anteny paraboliczne linii radiowych pracujące w paśmie 18 GHz 
• planowana inwestycja będzie lokalizowana na stalowej wieży kratowej o wysokości 56 m .  
c) Wysokość sąsiedniej zabudowy znajdującej się w zasięgu oddziaływania 
ponadnormatywnych pól elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia stacji nie 
przekracza 6 m n.p.t.  
d) Minimalna wysokość występowania przewidywanych obszarów rozkładu pól o poziomach 
wyższych niż 0,1 W/m²  wynosi  42,4 m n.p.t. , maksymalny poziomy zasięg rozkładu tych 
pól wyniesie 53,3  m n.p.t. 
e) Maksymalna moc wypromieniowana izotropowo poprzez system ze wszystkich anten 
wyniesie 15342 W. 
 
Inwestycję uzgodniono pod następującym warunkiem :  
 
     W przypadku realizacji nowych budynków bądź rozbudowy istniejących w zasięgu 
oddziaływania anten nadawczych, może wystąpić konieczność zmiany warunków pracy stacji 
w taki sposób, aby obszary pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych niż graniczne, 
nie obejmowały swym zasięgiem miejsc dostępnych dla ludzi. 
 
3 a. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 
      
     Zgodnie z postanowieniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego                  
w Warszawie  ( postanowienie z dnia 24 lipca 2007 r.  ZNS.713-1251-2/07.MK) należy 
uwzględnić następujące warunki: 
1.  Instalację należy zaprojektować w taki sposób, aby praca stacji nie powodowała występowania 

miejscach przebywania ludzi, pól elektromagnetycznych o wartościach gęstości mocy wyższej od 
0,1 W/m² lub składowej elektrycznej wyższej niż 7V/m. 

   2.   Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy wykonać pomiary kontrolne rozkładu poziomów  pól                     
         elektromagnetycznych zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska     

z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych   
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów ( Dz.U. Nr 192, poz.1883) 
oraz oznakować stację zgodnie z obowiązującymi przepisami – rozporządzeniem Ministra Pracy 
Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń          
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U Nr 217, poz. 1833) 
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3.   Urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne mogą być obsługiwane jedynie przez osoby 
      przeszkolone, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w zasięgu          

tych pól. 
 
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. 
 
Nie ustala się wymagań dotyczących skutków awarii przemysłowych 
 
 
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 
Nie zachodzi możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 
6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
 
Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na fakt, 
iż pola elektromagnetyczne o wartościach gęstości mocy większych niż 0,1 W/m² wystąpią na 
dużych wysokościach  w wolnej przestrzeni i nie będą one stanowiły zagrożenia dla ludzi        
i środowiska . 
 
7. Termin ważności decyzji. 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest ważna 
na cztery lata. 
 
II. Zobowiązuję Polską Telefonię Cyfrową Sp.z o.o. z siedzibą w m. Warszawa ul. Aleje 
Jerozolimskie 181 do : 
- zapobiegania, ograniczenia i monitorowania oddziaływania na środowisko, 
- w trybie art.122 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
Nr 129 z 2006 r. poz.902 z późniejszymi zmianami Inwestor zobowiązany jest  do wykonania 
pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: 
1. bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania stacji, 
2. każdorazowo w przypadku zmiany w wyposażeniu instalacji, o ile zmiany te mogą mieć 
wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja. 
- opracowania i przedstawienia analizy porealizacyjnej zawierającej porównanie ustaleń 
zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji                   
o środowiskowych uwarunkowaniach rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia           
na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia - Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów ( Dz.U.Nr 192, poz. 1883). 
 

Uzasadnienie 
 

        W dniu  08.03.2007 r. Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleje 
Jerozolimskie 181, działając przez upoważnionego pełnomocnika Pana Grzegorza 
Gąsiorowskiego ATEM – Polska  Sp. z o.o.  Filia w Warszawie , ul. 17-go Stycznia 56 
zwróciła się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. budowa stacji 
bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. LEONCIN 21313 zlokalizowanej w obrębie 
wsi Michałów  na działce ewid. nr  88/30 w gminie Leoncin woj. mazowieckie. 
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        Na podstawie § 2 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r.     
Nr 257, poz. 2573) planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu                        
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
        Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska realizacja planowanego 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie 
po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia.  
            Postępowanie zgodnie z art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska ( Dz.U.Nr 129 z 2006 r. poz.902 z późniejszymi zmianami) przeprowadzono przy 
udziale społeczeństwa. 
            O wszczęciu postępowania Wójt Gminy Leoncin zawiadomił społeczeństwo w formie  
obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy i na terenie Sołectwa 
wsi Michałów oraz poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Leoncin. 
Właściciele działek sąsiadujących ze strefą oddziaływania planowanej inwestycji zostali 
oddzielnie poinformowani o wszczęciu  i zakończeniu postępowania w sprawie. 
            W wyznaczonym okresie przeznaczonym na zapoznanie się z wnioskiem Inwestora      
i  raportem oddziaływania na środowisko,  nie zgłaszano uwag ani protestów. 
             W toku postępowania zwrócono się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Warszawie (pismo z dnia 15 maja 2007 r. znak: GOŚ -7625/7/2007) o wydanie uzgodnień 
niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia.  
    Ustalenia i warunki dla realizacji planowanego przedsięwzięcia Wojewody Mazowieckiego         
( Postanowienie z dnia 5.06.2007 r. znak: WŚR.III.JO/6613-1/653/07) oraz Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ( Postanowienie z dnia 30.07.2007 r. 
znak: ZNS. 713 – 1251-2/07.MK)  -  zostały zawarte w niniejszej decyzji.  
    Po dokonaniu analizy uwarunkowań środowiskowych opisanych w raporcie                        
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ocenie stanu faktycznego 
stwierdzono, że wnioskowana inwestycja  nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi                   
i środowiska, nie będzie wpływać negatywnie na prace urządzeń elektronicznych                    
w okolicznych zabudowaniach i pogarszać warunków odbioru sygnałów radiowo- 
telewizyjnych okolicznym mieszkańcom oraz spełnia łączne warunki określone w ustawie 
Prawo ochrony środowiska. 
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie: 

 
     Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35, za pośrednictwem Wójta Gminy Leoncin,                    
w terminie 14  dni od dnia jej doręczenia. 
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie 
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 
Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku                
o wydanie decyzji, o której mowa w art.46 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska  ( Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późni. zm.). Wniosek ten powinien 
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być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja                      
o środowiskowych uwarunkowaniach  stała się ostateczna.  
W/w termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia 
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji. 
     
      Od wydanej decyzji zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16.XI.2006 r.               
o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635) oraz pkt 45 załącznika do tej ustawy - pobrano 
opłatę skarbową w wysokości 205 zł. 
 
 Załącznik : 
 
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia. 
 
Otrzymują : 
1. Inwestor. 
2. Strony postępowania  
    wg rozdzielnika 
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                                                                                                                               Załącznik Nr 1  
do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

zgody na realizację przedsięwzięcia 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia  
pn. budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej 

Sp. z  o.o.  LEONCIN 21313  
 
1. Lokalizacja 
 
Budowa stacji bazowej PTC  Sp. z o.o.  LEONCIN  21313 została zaplanowana  
na działce nr  88/30 w miejscowości Michałów w gminie Leoncin, woj. mazowieckie. 
 
Miejsce lokalizacji planowanej inwestycji określają współrzędne geograficzne : 
 
• 52° 23' 58" N, 
• 20° 32' 16" E. 
 
Wysokość wieży kratowej:    56,0 m n.p.t. 
 
Numer ewidencyjny działki:   88/30 
 
        Planowana stacja bazowa zlokalizowana została na terenie istniejącej bazy Spółdzielni 
Kółek Rolniczych z siedzibą w Michałowie, miejscowość ta, podobnie jak i inne 
miejscowości w gminie Leoncin położona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. 
      W kierunku północnym od lokalizacji planowanej stacji znajduje się budynek 
gospodarczy, natomiast w kierunku wschodnim od lokalizacji stacji przebiega droga 
publiczna, za którą znajduje się teren niezabudowany. W kierunku południowym, oraz 
południowo – zachodnim od lokalizacji stacji znajdują się zabudowania stacji benzynowej 
oraz zabudowa gospodarcza. W kierunku zachodnim od lokalizacji stacji teren jest 
niezabudowany. Wysokość okolicznej zabudowy nie przekracza 6,0 m n.p.t. 
 
2. Elementy projektowanej stacji bazowej PTC  Sp. z o.o. LEONCIN 21313 
 
             Stacja bazowa składać się będzie z systemu antenowego zainstalowanego                       
na projektowanej wieży kratowej oraz urządzeń zasilająco – sterujących umieszczonych                
w dwóch kontenerach technicznych posadowionych obok wieży. System antenowy stacji 
bazowej składał się będzie z anten sektorowych pracujących w systemie GSM900, GSM1800 
i UMTS  oraz anten radioliniowych.  
             Anteny sektorowe pracujące w systemie GSM900 i GSM 1800 zainstalowane zostaną 
na wysokości 49,3 m n.p.t. (poziom osi anten) , anteny sektorowe pracujące w systemie 
UMTS zainstalowane zostaną na wysokości 46,0 m n.p.t.( poziom osi anten), natomiast 
anteny radioliniowe – na wysokości od 43,0 m n.p.t. do 52 ,0 m n.p.t. ( poziom osi anten). 
 
3. Elementy instalacji stacji bazowej PTC  Sp. z o.o. LEONCIN 21313 
               
           Inwestorem planowanej stacji bazowej jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. ul. 
Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, operator telefonii cyfrowej realizujący zadania 
zgodnie z wykupioną koncesją w dziedzinie ogólnokrajowej łączności bezprzewodowej. 
Planowana stacja bazowa Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o.  będzie typowym obiektem 
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nadawczo – odbiorczym sieci stacji bazowych. Podstawowymi elementami sieci stacji 
bazowych są: 

− automatyczna centrala radiofoniczna (współpracująca bezpośrednio ze stacjami 
bazowymi oraz z publiczną centralą telefoniczną); 

− stacja bazowa tworząca tzw. komórkę radiową; 
− stacja ruchoma – telefoniczny aparat przenośny. 

 
Poszczególne stacje tworzą niezależne komórki dla łączności radiotelefonicznej           

i współpracują z automatyczną centralą telefoniczną. Stacje bazowe nie wprowadzają żadnych 
zakłóceń do innych systemów radiokomunikacyjnych oraz sprawnych urządzeń 
elektronicznych pracujących w pobliżu. Spełnienie tych warunków gwarantuje homologacja 
wszystkich urządzeń stacji. 

Ze względu na emitowanie pola elektromagnetycznego niejonizującego z zakresu 
częstotliwości 0,03 -300 000 MHz przez system antenowy planowanej stacji bazowej Polskiej 
Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o., którego równoważna moc promieniowania izotropowo wyniesie 
15342 W, inwestycja ta zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573). 
 
4. Uzasadnienie wyboru lokalizacji i wariantu planowanego przedsięwzięcia 
 
     Lokalizacja stacji bazowej została wybrana, z uwzględnieniem wymagań krajowego planu 
sieci  telefonii komórkowej, potwierdzającego potrzebę budowy  w tym rejonie stacji w celu 
zapewnienia ludności dostępu do telefonii komórkowej . 
    Wybór niniejszego terenu do budowy stacji antenowej wiąże się  z koniecznością instalacji 
anten na odpowiednio dużej wysokości zapewniającej możliwość pokrycia sieciami 
komórkowymi. Stacje bazowe dostosowują moc nadawczą do odległości od telefonów 
przenośnych oraz warunków otoczenia, w jakim pracują. Przeciążenie sieci doprowadza do 
przełączania telefonów komórkowych do innych dalszych stacji bazowych, co z kolei 
prowadzi do podniesienia ich mocy nadawczej. Budowa nowych stacji bazowych prowadzi 
do zmniejszenia emisji pół elektromagnetycznych do środowiska ( rozpatrując sieć globalnie). 
Telefony komórkowe będą pracowały z niska mocą, co jest zalecane licznymi badaniami 
laboratoryjnymi /badania te wykazały, że większy wpływ na zdrowie człowieka ma częste 
korzystanie z aparatu przenośnego niż oddziaływanie stacji bazowych/. 
        Planowana stacja będzie obiektem bezobsługowym, wymagającym jedynie okresowego 
dozoru technicznego. Stacja wyposażona będzie w instalację zasilającą energią elektryczną. 
W przypadku braku zasilania energia potrzebna do funkcjonowania stacji pobierana będzie     
z akumulatorów zasilania rezerwowego. Akumulatory te są całkowicie hermetyczne, 
bezobsługowe, ich eksploatacja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
Ich ewentualne unieszkodliwianie będzie się odbywało poza terenem obiektu – zgodnie           
z wymogami ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz.628 z późn. zm.).  
Z punktu widzenia technologicznego stacja będzie zbudowana zgodnie z praktyką światową 
stosowaną obecnie przy budowie stacji telefonii komórkowych. 
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5. Czynniki mogące oddziaływać na środowisko 
 
      Jedynymi czynnikami, które będą oddziaływać na środowisko są pola elektromagnetyczne 
pochodzące od anten sektorowych i radioliniowych. Jednakże ze względu na fakt, że pola 
elektromagnetyczne gęstości mocy większej niż 0,1 W/m² będą występowały na dużych 
wysokościach i wyłącznie w wolnej przestrzeni nie będą one stanowiły zagrożenia dla ludzi           
i środowiska. Nadawcze systemy antenowe opisywanej stacji bazowej będą tak usytuowane, 
aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do pól elektromagnetycznych o gęstości 
mocy większej niż dopuszczalna. Obszary oddziaływania o natężeniu pola 
elektromagnetycznego większego niż 0,1 W/m² wystąpią wyłącznie w wolnej niedostępnej 
dla ludzi przestrzeni. Całość promieniowania będzie emitowana w powietrze i ono jest 
jedynym elementem przyrodniczym środowiska, na który oddziaływać będzie planowane 
przedsięwzięcie. Emisja pola elektromagnetycznego do powietrza, o częstotliwościach 
występujących na stacji bazowej, nie powoduje jego zmian fizyko- chemicznych. 
Urządzenia stacji nie będą : 
- wytwarzać gazów i pyłów mogących zanieczyszczać powietrze, 
- wykorzystywać wody i odprowadzać ścieków, a więc wpływać ujemnie na zanieczyszczenia 
gleby,  
- wytwarzać uciążliwego hałasu dla otoczenia, 
- wpływać ujemnie na faunę i florę,  
- planowana budowa stacji bazowej PTC LEONCIN 21313  nie wpłynie na obszar specjalnej 

ochrony ptaków Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 DOLINA ŚRODKOWEJ  
WISŁY i na  specjalny obszar ochrony siedlisk i ochrony ptaków  Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000 PUSZCZA  KAMPINOSKA, 

Przewiduje się możliwość ewentualnego powstawania odpadów: 
1) Odpady na etapie realizacji inwestycji: 
17 04 11 - ścinki kabli (złożone z miedzi i izolacji z tworzywa sztucznego) zostaną 

przekazane do placówki odzysku . Ilość: 0,01 Mg, 
17 04 05 - ewentualne odpady  z konstrukcji wieży i ogrodzenia , uszkodzone podczas 

montażu elementy (złożone  z żelaza i stali) zostaną przekazane do placówki odzysku. Ilość 
0,01 Mg, 

08 01 11 - pozostałości farb z malowania konstrukcji stalowej (odpady farb i lakierów 
zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne) zostaną 
przekazane do unieszkodliwienia . Ilość: 0,001 Mg. 

17 05 04  -   gleba i ziemia z wykopów ( gleba i ziemia w tym, kamienie inne niż wymienione 
w 17 05 03) zostaną unieszkodliwione. Ilość :  60 Mg, 

17 05 08  -    tłuczeń z terenu stacji (tłuczeń torowy /kruszywo/  inny niż wymieniony w 17 05 
07) zostanie unieszkodliwiony. Ilość: 5 Mg.  

2)  Odpady na etapie eksploatacji: 
17 04 11 -  kable miedziane –antenowe i elektryczne . Eksploatacja w ciągu roku w ilości: 

0,001 Mg – przekazane do odzysku, 
16 02 14    - zdemontowane anteny w skali roku  w ilości: 0,005 Mg – przekazane do 

unieszkodliwienia, 
16 02 14    - zużyte urządzenia grzewczo – chłodzące (środek chłodzący R 410 – nie zawiera 

FCKW) w skali roku w ilości:  0,001 Mg ,  przekazany będzie do unieszkodliwienia, 
16 02 14   - zużyte urządzenia  nadawczo - odbiorcze inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 

02 05  w ilości rocznej 0,02 Mg  - przekazane do unieszkodliwienia, 
16 02 16  - elementy usunięte ze zużytych urządzeń , inne niż wymienione  w 16 02 05            

w ilości rocznej : 0,01 Mg , przekazane zostaną do unieszkodliwienia, 
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16 06 01  -  zużyte baterie i akumulatory ołowiowe  w ilości rocznej: 0,2 Mg, przekazane        
do unieszkodliwienia, 

16 02 13  - zużyte świetlówki /zawierające elementy niebezpieczne  inne niż wymienione      
w 16 02 09 do 16 02 12/  w ciągu roku w ilości: 0,001 Mg .  Przekazane zostaną                        
do unieszkodliwienia,  

08 01 11  -  pozostałości farb z malowania konstrukcji stalowej w skali roku  w ilości 0,001 
Mg  – przekazane do unieszkodliwienia. 

3) Odpady na etapie likwidacji inwestycji: 
Przewiduje się maksymalny odzysk  i wykorzystanie elementów stacji bazowej do budowy 
innej inwestycji. Ewentualne pozostałości, jedynie w postaci odpadów wymienionych ww. 
etapach realizacji i eksploatacji, zostaną przekazane do odpowiednich placówek w celu 
unieszkodliwienia lub odzysku. 
 
      Prowadzący instalację zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (Dz.U. Nr 129 poz.902 z 2006 r. , tekst jednolity) są zobowiązani do wykonania 
pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: 
 
1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia,  
 
2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym 
zmiany  spowodowanej zmianami  w wyposażeniu  instalacji lub urządzenia , o ile zmiany te 
mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest 
instalacja lub urządzenie. 
      Niezależnie od wymagań obowiązujących przepisów prawa, na etapie eksploatacji , dzięki 
pracy stacji bazowej w ogólnopolskim systemie  kontroli sieci stacji bazowych Polskiej 
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. prowadzony będzie dwudziestoczterogodzinny monitoring 
parametrów pracy stacji. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów lub 
awaryjnej pracy stacja bazowa zostanie wyłączona, a zespół serwisujący sieć usunie 
przyczynę awarii. 
      Z uwagi na położenie planowanej stacji i przewidywane zasięgi rozchodzącego się pola  
elektromagnetycznego nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko,   
w tym powodowanych zakłóceń radioelektrycznych w innych sieciach 
radiokomunikacyjnych, ze względu na pracę stacji  w międzynarodowo uzgodnionych 
zakresach częstotliwości.  
      Walory krajobrazowe terenu nie ulegną znacznemu pogorszeniu ze względu na lokalizację 
stacji. Sama wieża stanowić będzie ażurową, smukłą konstrukcję inżynierską, powszechnie 
stosowaną przy realizacji inwestycji radiokomunikacyjnych. Konstrukcja wieży będzie          
w kolorze srebrno- szarym, dzięki czemu będzie niewidoczna w widokach dalekich i słabo 
widoczna   w widokach bliskich. Biorąc pod uwagę powyższe można uznać, że walory  
krajobrazowe zostaną naruszone w minimalnym stopniu z zachowaniem estetyki i ładu            
w krajobrazie. 
     Z analizy ww. możliwych czynników oddziaływania stacji na ludzi i środowisko wynika, 
że praktycznie jedynym czynnikiem oddziaływania będą pola elektromagnetyczne 
wytwarzane przez anteny nadawcze stacji. 
     
 
 
 
 


