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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie anten telefonii 
komórkowej zlokalizowanych na budynku po byłych zakładach im. J. Pietrusińskiego (osiedle 
Rudunki) w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza wyjaśniam co następuje: 

Podstawowym aktem prawnym, w ramach którego prowadzona jest w Polsce ochrona środowiska 
przed polami elektromagnetycznymi, których źródłem sąm.in. stacje bazowe telefonii komórkowej, 
jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 
ze zm.) - zwana w skrócie ustawą POŚ. Uregulowania dotyczące ochrony środowiska przed polami 
elektromagnetycznymi zapisane są w dziale V I i dotyczą: 

— nałożonego na wszystkich, w tym także na prowadzących instalacje ^stacji bazowych 
telefonii komórkowych, obowiązku nieprzekraczania ustanowionych dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych, 

— sposobu ustanowienia tych poziomów oraz sprawdzania ich dotrzymywania, 

— obowiązku wykonywania pomiarów kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku w otoczeniu instalacji je wytwarzających, 

— zasad prowadzenia pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych w środowisku, 

— obowiązku prowadzenia rejestrów terenów, na których stwierdzono występowanie 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

Obowiązkiem inwestora przed rozpoczęciem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest 
uzyskanie wszelkich decyzji określonych prawem w tym decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156,poz.lll8 ze zm.) 
pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie 
są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu 
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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - zwana w skrócie ustawą OOŚ . W związku z powyższym 
inwestor, który zamierza zainstalować na obiekcie budowlanym urządzenie emitujące pola 
elektromagnetyczne, zobowiązany jest wystąpić o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Zgodnie z art. 59 ustawy OOŚ, realizacja przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. W przypadku gdy przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na budowie stacji 
bazowej telefonii komórkowej: 

- spełnia definicję zawartą w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 



9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) - wówczas jest ono kwalifikowane zgodnie 
z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ jako "planowane przedsięwzięcie mogące zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko', które wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, 

- spełnia definicję zawartą w § 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 2010 r. Nr 213, poz. 1397)- wówczas jest ono kwalifikowane zgodnie 
z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ jako "planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko", które wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 
63 ust. 1 ustawy OOŚ, 

— nie spełnia żadnej z powyższych definicji - nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. 

Należy podkreślić, że w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego stacje 
bazowe telefonii komórkowej (wraz z masztem) lokalizuje się w oparciu o tzw. decyzję o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast sam maszt (bez żadnych urządzeń) w oparciu o 
decyzję o warunkach zabudowy. Z kolei ich budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę 
poprzedzonej tzw. decyzją środowiskową (wymaganą przez Prawo ochrony środowiska oraz przez 
nową ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko-zwaną OOŚ). 

Prezydent Miasta Zgierza wydał dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
dotyczące realizacji inwestycji związanych z antenami telefonii komórkowej zlokalizowanych na 
budynku po byłych zakładach im. J. Pietrusińskiego (osiedle Rudunki) w Zgierzu przy ul. 
Sienkiewicza tj.: 

1) decyzja z dnia 16 maja 2007 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej 
telefonii komórkowej sieci ERA nr 29159 w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 20b"., 

2) decyzja z dnia 7 maja 2007 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji bazowej 
telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 229/440 w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 20". 

Wyżej wymienione decyzje zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska oraz 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. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zm.). W toku 
prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zostały sporządzone, 
ustawowo wymagane raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych stacji bazowych, 
w których to raportach uwzględniono wpływ projektowanych anten na środowisko oraz na zdrowie 
i życie ludzi. Z ww. raportów wynikało, że emisja pól elektromagnetycznych, będąca efektem 
eksploatacji omawianych stacji bazowych, nie spowoduje przekroczenia w środowisku 
dopuszczalnych norm ustalonych mocą rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 r. Nr 192, poz. 1883, ze zm.). 

Zatem Prezydent Miasta Zgierza po uzgodnieniu z Wojewodą Łódzkim oraz z Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym uznał, że omawiane stacje nie będą źródłem 
ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska i 
zdrowia ludzi, a co za tym idzie wydał pozytywne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedmiotowych stacji bazowych telefonii komórkowej. 

Istotnym jest fakt, że rozporządzenie 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, ze zm.) zostało 
dwukrotnie zmienione [w dniu 31 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 158, poz. 1105), a następnie w 
dniu 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z Nr. 213, poz. 1397)]. Wprowadziło to zmiany w sposobie 
kwalifikowania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych 
emitujących pola elektromagnetyczne dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. W miejsce stosowanego dotychczas jednego kryterium kwalifikowania instalacji 
wytwarzających pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych, a mianowicie 
równoważnej mocy promieniowanej izotropowo, wprowadzono dodatkowe kryterium, tj. odległość 
występowania miejsc dostępnych dla ludności, liczoną od środka elektrycznego anteny, wzdłuż jej 
osi głównej wiązki promieniowania. 

W związku z powyższym od 31 sierpnia 2007 r. (tj. od momentu zmiany ww.  
rozporządzenia) do Prezydenta Miasta Zgierza nie wpłynął żaden wniosek o uzyskanie decyzji o  
środowiskowych uwarunkowaniach dotyczący budowy lub rozbudowy stacji bazowych telefonii  
komórkowej. Być może pozwolenia na budowę, wydane przez Starostę Zgierskiego dla nowych lub  
rozhudowę istniejących anten na budynku po byłych zakładach im. J . Pietrusińskiego w /.gier/u  
zostały wydane bez konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  
przedsięwzięcia gdyż nie kwalifikowały się one w świetle obowiązujących przepisów do  
przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

Natomiast w kwestii zagrożenia zdrowia ludności przez wytwarzane pole 
elektromagnetyczne wyjaśniam, że: 

I . Czynnikiem fizycznym, poprzez który stacje bazowe telefonii komórkowej mogą 
oddziaływać na środowisko, jest elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące 
emitowane przez anteny nadawcze na nich zainstalowane. Obszar, w którym przekroczony 
jest dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania, jest różny dla różnych 
typów anten. Zależy on od parametrów technicznych anteny, wysokości oraz kierunku jej 
zamontowania. Obliczenia zasięgu tego obszaru dokonuje się indywidualnie w raportach dla 
każdej anteny. 

I I . Przepisy, które określają dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, zgodnie z 
delegacją zawartą w art. 122 ustawy POŚ, określone zostały w porozumieniu z Ministrem 
Zdrowia, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. 2003 r. Nr 192, poz. 1883, 
ze zm.). Wartości dopuszczalne poziomów pól elektromagnetycznych zostały zróżnicowane 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla 
ludności i zależą od częstotliwości tych pól. Zgodnie z zapisem § 2 ww. rozporządzenia 
parametrami fizycznymi - określonymi dla miejsc dostępnych dla ludności, dla anten 
emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu od 300 MHz do 300 GHZ -
są: 

a) gęstość mocy, której wartość dopuszczalna wynosi 0,1 W/m , 

b) wartość składowa elektryczna pola elektormagnetycznego, której wartość dopuszczalna 
wynosi 7 V/m, przy czym: 

- natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego silnie maleje wraz 
ze wzrostem odległości od anteny i nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska. 
Natomiast ochrona środowiska przed natężeniem pól elektromagnetycznych jest 
możliwa do osiągnięcia na drodze odpowiedniej separacji przestrzennej miejsc 
przebywania człowieka i obszarów o zbyt intensywnym poziomie 
wypromieniowywanych pól. 

- w przypadku stacji bazowych separacja sprowadza się głównie do takiego 



usytuowania anten nadawczych stacji, aby dla danych parametrów nadawania pola 
docierające do miejsc przebywania człowieka były w pełni bezpieczne. 

I I I . Obowiązujące w Polsce wartości dopuszczalne pól elektromagnetycznych, jakie mogą 
występować w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności, są znacznie niższe od 
wartości określonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony przed 
Promieniowaniami Niejonizującymi (ICNIRP). Dla pól elektromagnetycznych o 
częstotliwościach wyższych niż 300 MHz (megaherców) dopuszczalna gęstość mocy 
pola elektromagnetycznego wynosi w Polsce 0,1 W/m 2 , natomiast zgodnie z zaleceniami 
ICNIRP dopuszczalna gęstość mocy pola wynosi f/200, gdzie " f to częstotliwość pola 
podana w megahercach. Tak więc np. dla częstotliwości 2000 MHz, zgodnie z 
zaleceniami ICNIRP, dopuszczalna wartość gęstości mocy wynosi 10 W/m , a zgodnie z 
ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. - 0,1 W/m , 
czyli sto razy mniej. Tak ostre kryteria, poza Polską, stosują w Europie jedynie Włochy, 
Belgia i Szwajcaria. 

IV. W świetle art. 122a ust. 1 ustawy POŚ, prowadzący instalację oraz użytkownik 
urządzenia emitującego pole elektromagnetyczne są obowiązani do wykonania 
pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu 
użytkowania instalacji lub urządzenia, a także każdorazowo w przypadku zmiany 
warunków pracy instalacji lub urządzenia, co powinno stanowić dodatkową gwarancję 
uniknięcia ewentualnych przekroczeń norm w miejscach dostępnych dla ludności. 
Ponadto nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany lub instalacja, 
należący do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie może 
być oddany do użytkowania, jeżeli nie spełnia wymagań ochrony środowiska. O fakcie 
oddania do użytkowania takiego obiektu inwestor jest obowiązany poinformować 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

Należy podkreślić, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla 
planowanego przedsięwzięcia. Natomiast po jego realizacji organem odpowiedzialnym za 
ustalenie, czy kontrolowany podmiot przestrzega przepisów o ochronie środowiska oraz działa 
zgodnie z warunkami nałożonymi w ramach wydanych decyzji, a także właściwym do 
przeprowadzenia badań stanu środowiska będącego pod wpływem prowadzonej działalności 
jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 


