
Mińsk Mazowiecki dnia 9 sierpnia 2022 roku 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
ul. Józefa Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

RI.6220.2.2.2022.EK 

DECYZJA 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r poz.735 ze zm.) art. 59 ust 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) w związku z § 2 i 
§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 5 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 1 O września 
2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071, zwane dalej rozporządzeniem z dnia 5 maja 2022 
roku) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lutego 2022r. (data wpływu do tut. urzędu 11 lutego 
2022r.) Emitel S.A działającego z upoważnienia Pana Krystiana Wzientka - pełnomocnika 
Emitel S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
,,Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska s.a. 
WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOW6/14172" oraz po analizie wniesionych w trakcie 
postępowania wniosków i uwag stron, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

umarza 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wiezy telekomunikacyjnej wraz z instalacją 
radiokomunikacyjną Orange Polska s.a. WW A_MINSKMAZO _KOLONIAJANOW6/14172" 

UZASADNIENIE 
Krystian Wzientek działający z upoważnienia Emitel S.A wystąpił w dniu 7 lutego 2022r. 

(data wpływu do tut. urzędu 11 lutego 2022roku) z wnioskiem o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wieży 
telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska s.a. 
WWA MINSKMAZO KOLONIAJANOW6/14172". 

Na wstępie Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ustalił strony postępowania w sprawie o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 28 KP A Stroną jest 
każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda 
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W sprawach o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu ustalenia stron postępowania oprócz art. 
28 KP A zastosowany został art. 74 ust. 3a ustawy ooś. W analizowanej sprawie bierze udział 
powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowanie ma art. 
49 KP A. Zawiadomieniem znak RI.6220.2.2.2022.EK z <lnia 7 marca 2022 roku. organ, 
działając na podstawie art. 61 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA wszczął 
postępowanie w tej sprawie zawiadamiając jednocześnie strony o toczącym się postępowaniu. 
Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości obwieszczeniem z dnia 7 marca 2022 



roku. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
W trakcie prowadzonego postępowania pismem z dnia 7 marca 2022 roku wystąpiono do: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, 

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Niniejszą informację podano do publicznej 
wiadomości obwieszczeniem z dnia 7 marca 2022 roku. Obwieszczenie zostało umieszczone 
na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Pismem z dnia 15 marca 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Mińsku Mazowieckim poinformował Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, że przekazuje 
wniosek o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Mazowieckiemu Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie pismem z dnia 23 marca 2022 wezwał Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki do uzupełnienie wniosku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o wypis i 
wyrys z miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego. Przy piśmie z dnia 24 marca 
2022 roku został przesłany wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2022 roku o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ 
l.4220.402.2022.AST.2 z dnia 11 kwietnia 2022 roku uznał, że zgromadzony materiał 
dowodowy wskazuje, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
wymienionych w § 2 i w§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 
r. poz. 183 9), 
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 1 
kwietnia 2022 roku znak ZS.9011.39.2022.AK uznał, iż nie znajduje podstawy prawnej 
do wydania przedmiotowej opinii. Stwierdził, iż planowana inwestycja nie kwalifikuje 
się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839). 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie pismem znak W A.ZZŚ.6.435.75.2022.KN z dnia 23 marca 2022 roku uznał, że 
ww. przedsięwzięcie nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco 



lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839). Przedmiotowa inwestycja nie 
jest przedsięwzięciem wymienionym w § 2 i § 3 ww. Rozporządzenia. W związku z 
powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie stwierdził, że jest brak podstawy 
prawnej do wydania opinii lub stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w drodze postanowienia. 
Dnia 11 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ponowił obwieszczenie o 

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
zadania pn. ,,Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną 
Orange Polska s.a. WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOW6/14172". W obwieszczeniu 
została wskazana działka na której ma być realizowane przedsięwzięcie oraz załączono 
załącznik z miejscem lokalizacji przedsięwzięcia oraz z obszarem oddziaływania. 

W dniach 22 kwietnia 2022 roku oraz 20 maja 2022 roku do Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki wpłynęły wnioski mieszkańców o wstrzymanie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dla planowanej do budowy stacji bazowej składającej się z: 
• 3 anten sektorowych typu ATR4518R13V06 zawieszonych na wysokości 

41,lm n.p.t. pracujących w azymutach 60°, 180°, 300° pracujących w pasmach 
800/2600 MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym 
pochyleniem 8° i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 
9916W, 

• 3 anten sektorowych typu ATR4518R13V06 zawieszonych na wysokości 
41,lm n.p.t. pracujących w azymutach 60°, 180°, 300° pracujących w pasmach 
900/1800/2100 MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym 
pochyleniem 8° i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 
9964W oraz 

• 1 sztuki anteny radiolinii na wysokości 40,0m n.p.t. o średnicy 0,6m i mocy 
EIRP 5012W planowany azymut pracy anteny 271 ° (antena nie wymaga 
pochylenia) 

dnia 2 czerwca 2022 roku zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zostało 
umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej W dniu 14 
czerwca 2022 roku do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynął wniosek inwestora 
dotyczący umorzenia postępowania. W dniu 11 lipca 2022 roku Wójt Gminy Mińsk 
Mazowiecki zawiadomieniem znak RI.6220.2.2.2022.EK poinformował strony postępowania 
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ww. informacja została podana 
stronom postępowania poprzez wywieszenie obwieszenia o zakończeniu postępowania 
dowodowego umieszczając informację na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Do zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek. 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 maja 2022 roku do przedsięwzięć, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz w § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 O 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 



(Dz. U. z 2019r, poz. 1839) zmienianego rozporządzeniem z dnia 5 maja 2022 roku, w 
przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 5 maja 2022 roku 
wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, o których 
mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy ooś lub zgłoszeń, o których mowa w art. 72 
ust. la ustawy ooś, stosuje się przepisy rozporządzenia z dnia 5 maja 2022 roku. W związku z 
powyższym oraz na podstawie § 3 rozporządzenia z dnia 5 maja 2022 roku postępowania o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięć, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz w § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 O 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019r., poz. 1839), wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia umarza się. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 
Pouczenie 

1. Od rumejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od niniejszej decyzji powinno zawierać 
zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 
wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem 
wolnym od pracy ani sobotą. 

3. Strona ma prawo zrzeczenia się prawa odwołania co skutkuje tym, że po otrzymaniu 
decyzji, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie 
strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. 

Otrzymują: 
I. Emitel S.A (pełnomocnik Krystian Wzientek) 
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49KP A 
3. Aa 

Do wiadomości: 
I. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
2. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. 
3. Dyrektor Zarząd Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie 
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