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 Janowice Wielkie, dnia  27 sierpnia 2018 r. 

UG-OŚ.D.6220.2.7.2018.EP 

 

DECYZJA Nr  147 / 2018 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

bez przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z  art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 

1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 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 2018 r. poz. 810), a także rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

19.04.2018 r. (data wpł.: 23.04.2018 r. złożonego przez Pana Łukasza Kowalskiego 

działającego w imieniu Inwestora – Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  przy 

Alejach Jerozolimskich 160, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange 

Polska S.A. numer 69619 Trzcińsko  na działce nr 244/5 obręb Trzcińsko, gmina Janowice 

Wielkie, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie” 

 

o r z e k a m 
1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 23 kwietnia 2018 roku do Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich wpłynął wniosek o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wyżej wymienionego 

przedsięwzięcia. 

Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie systemu antenowego na stalowej 

konstrukcji wieżowej o max. wysokości całkowitej (wraz z odgromnikiem) 64,5 m. Urządzenia 

techniczne umieszczone zostaną w szafach zainstalowanych u podnóża wieży. Na ww. wieży 

pracować będzie 6 anten sektorowych tworzących 3 sektory, skierowane na azymuty 80
o
, 210

o
 i 305

o
, 

a także 6 anten radioliniowych na azymutach 65
o
, 95

o
, 240

o
, 295

o
, 327

o
 i 353

o
. Inwestycja 

zlokalizowana będzie w granicach działki nr 244/5 (obręb Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie), na 

której zostanie wydzielona powierzchnia ok. 200 m
2
 pod stację bazową.  

Na podstawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Janowice Wielkie zgodnie z uchwałą Nr XVII/79/96 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 

26.04.1996 r. działka nr 244/5 (obręb Trzcińsko) w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Janowice Wielkie oznaczona jest symbolem F19 MN, MR+R – tereny osadnictwa wiejskiego; 
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dopuszczalne funkcje to: mieszkalnictwo niskiej intensywności, usługi i rzemiosło nieuciążliwe oraz 

drobna wytwórczość, obsługa rolnictwa, produkcja rolna (z wyłączeniem produkcji wielkotowarowej). 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 7 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 

inwestycja, jak wyżej, została zakwalifikowana przez tut. organ do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla której ocena oddziaływania może być wymagana. 

Wójt Gminy Janowice Wielkie pismami z dnia 21 maja 2017 r. (znak: UG-

OŚ.D.6220.2.2.2018.EP, UG-OŚ.D.6220.2.3.2018.EP oraz UG-OŚ.D.6220.2.4.2018.EP). Wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jeleniej Górze oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu z wnioskiem o wyrażenie opinii 

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku 

stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko 

przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze pismem z dnia 25 maja 2018 r. 

znak ZNS.071.4.2018.AW przekazał sprawę do rozpatrzenia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej we Wrocławiu. Organ ten po zapoznaniu się z przedłożoną informacją o 

przedsięwzięciu, w postanowieniu z dnia 12 czerwca 2017 r. znak – ZNS.9022.2.450.2018.DG uznał, 

że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko gdyż na podstawie treści 

dokumentacji złożonej przez Inwestora planowane  przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących 

oddziaływać na środowisko, natomiast jako podstawę kwalifikacji wskazał § 3 ust. 1 pkt. 8 lit. f  

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako przedsięwzięci mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której ocena oddziaływania może być 

wymagana. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie we Wrocławiu pismem z dn 11 czerwca 2018 r. (znak:WR.RZŚ.435.161.2018.NR) 

wyraził opinię, iż należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 

wskazał zakres raportu zgodny z art. 66  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. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu  przeanalizował przedłożoną 

dokumentację w sprawie, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia i w związku z tym, że wniosek 

organu prowadzącego postępowanie nie zawierał kwalifikacji przedsięwzięcia – zwrócił dokumentację 

do tut. urzędu. 

Wójt Gminy Janowice Wielkie ponownie zwrócił się do RDOŚ pismem z dnia 9 lipca 2018 r. 

(znak UG-OŚ.D.6220.2.6.2018.EP) z wnioskiem o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując kwalifikacje przedsięwzięcia oraz jej 

uzasadnienie. Kwalifikacja inwestycji do §2 ust. 1 pkt 7b Rozporządzenia RM z 21.08.2007 r. 

nastąpiła po weryfikacji przede wszystkim przeznaczenia wskazanego terenu w planie 

zagospodarowania przestrzennego obrębu Trzcińsko. Obszar pomiędzy drogą powiatową 2735D (dz. 

nr 384 i 391) a rzeką Bóbr (dz. nr 403) znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Janowice Wielkie i oznaczony jest symbolem F19 MN MR+R – tereny osadnictwa wiejskiego, gdzie 

dopuszczalne funkcje to: mieszkalnictwo niskiej intensywności, usługi i rzemiosło nieuciążliwe oraz 

drobna wytwórczość, obsługa rolnictwa, produkcja rolna (z wyłączeniem produkcji wielkotowarowej). 

W związku z powyższym przyjęto iż cały ten teren jest dostępny dla ludności ze szczególnym 

uwzględnieniem pobytu stałego (mieszkalnictwa).  Mając na uwadze parametry wskazane przez 

inwestora we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia a przede wszystkim możliwości rozwoju zarówno całej Gminy Janowice Wielkie jak i 

samej wsi Trzcińsko, a także walory przyrodnicze i krajobrazowe przedmiotowego terenu, w ocenie 

organu prowadzącego postępowanie inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu  analizując ponownie wniosek pod 

kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzania oceny 
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oddziaływania na środowisko pismem z dnia 27 lipca 2018 r. znak – WOOŚ.4220.349.2018.AMK, 

zwrócił ponownie dokumentację sprawy bez rozpatrzenia, argumentując swoje stanowisko 

informacjami zawartymi w materiałach złożonych przez Inwestora, z których wynika iż 

przedsięwzięcie nie zalicza się do zamierzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

wymienionych w cytowanym rozporządzeniu gdyż żadna wiązka promenowania nie przecina 

istniejących terenów dostępnych dla ludności. W ocenie RDOŚ cyt.: „na obecnym etapie nie jest 

możliwa rzetelna ocena wpływu stacji bazowej w zakresie emisji promieniowania 

elektromagnetycznego (będącego głównym oddziaływaniem) na obiekty hipotetyczne (dopuszczone do 

realizacji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Których zarówno 

lokalizacja, funkcja jak i parametry nie są znane”. 

Z uwagi na to, iż planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w znacznej odległości od 

granic kraju, nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

 

Mając powyższe na uwadze, orzekam jak w sentencji. 

 

 

P O U C Z E N I E 
 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 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 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o 

wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 cytowanej ustawy. Wniosek ten powinien być 

złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna.  

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Janowice Wielkie w 

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 

zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 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  

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 

2. Strony postępowania zgodnie z załącznikiem pozostającym w aktach Urzędu Gminy 

3. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze 


