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Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 25-02-2011 r. 
w sprawie masztu telefonii komórkowej zlokalizowanego na terenie nieruchomości 
w Zgierzu przy ul. Sadowej 19a niniejszym informuję, iż postępowanie w sprawie 
lokalizacji stacji bazowej pod w/w adresem przeprowadzane było przez tut. Urząd 
w 2008 r. 
Z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 
wystąpiła Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 
Między innymi w trakcie prowadzonego postępowania powiadamiano strony 
postępowania t.j. właścicieli sąsiednich działek stosownym zawiadomieniem 
0 planowanym zamierzeniu inwestycyjnym oraz o możliwości zapoznania się 
z aktami sprawy. W przewidzianym ustawowo terminie od stron postępowania nie 
wpłynęły wnioski dotyczące sprawy. 
Decyzją organu I instancji nr 239/2008 z dnia 31-07-2008 r. została ustalona 
lokalizacja przedmiotowej inwestycji, a następnie decyzją Starostwa Powiatowego 
nr 905/2009 z dnia 9-06-2009 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono 
pozwolenia na budowę. Nadmienić należy, że wieża na której zamontowano 
anteny ma wysokość ok. 42 m. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9-11-2004 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 z póź. zm.) reguluje kwalifikacje przedsięwzięć, oraz wskazuje które 
przedsięwzięcia wymagają i które mogą wymagać sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko. 
Powyższe Rozporządzenie w § 3 pkt. 1 ppkt 8 kategoryzuję między innymi 
inwestycje z zakresu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych 
1 radiolokacyjnych na podstawie dwóch powiązanych ze sobą informacji, czyli 
równoważnej mocy promieniowanej izotopowo oraz odległości miejsc dostępnych 
dla ludzi od środka elektrycznego anteny wzdłuż osi głównej promieniowania tej 
anteny. 
Z kwalifikacji przedsięwzięcia przedłożonego przez inwestora wynika, że 
równoważna moc promieniowania izotopowego wyznaczona dla pojedynczej 
anteny przekracza 1000 W , a miejsca dostępne dla ludności znajdują się 
w odległości 70 m od środka elektrycznego co wskazuje, że przedmiotowa 
inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Realizacja stacji bazowych telefonii komórkowej, które zgodnie z w/w 
rozporządzeniem nie kwalifikują się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
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Powyższą informację uzyskał operator sieci od Wydziału Ochrony Środowiska 
tut. Urzędu opiniującego zamierzenie inwestycyjne spełniając tym samym 
wszelkie formalności. 
Nadmienić należy, że przedmiotowa inwestycja w okresie eksploatacji nie będzie 
oddziaływać w sposób niekorzystny dla zdrowia ludzi, ani na inne elementy 
środowiska naturalnego. 
Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące emitowane przez anteny 
występuje na znacznych wysokościach w wolnej przestrzeni, w miejscach 
niedostępnych dla ludzi. 

Odnośnie ilości masztów zainstalowanych na terenie m. Zgierza informuję, 
że operatorzy sieci otrzymali kilkanaście lokalizacji przekaźników GSM między 
innymi przy ul. Łęczyckiej 24, Aleksandrowskiej, Sienkiewicza 20 (2 stacje), 
Jadwigi 38, Hożej, Musierowicza (2 stacje), Twardej, Kasprowicza, 
Szczawińskiej, na wieży kościoła przy PI. Jana Pawła II z czego znaczna część 
została zrealizowana. 
Podstawowym celem instalowania przekaźników GSM jest rozwój telefonii 
komórkowej na terenie kraju. 
Sieci operatora w systemie telekomunikacji zapewniają transmisje głosu, danych 
łącznie z dostępem do Internetu i wiadomości w formie tekstowej 
i multimedialnej. 
Budowa nowych stacji przekaźnikowych jest przede wszystkim korzystna dla 
wciąż rosnącej rzeszy użytkowników telefonii komórkowej. 


