
URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Urzad Dzielnicy Wawer

Wydzial Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Wawer
ul. Zeganska 1, pak. 202,04-713 Warszawa, tel. 224437055, faks 22 4436993

wawer.was@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

UO-XIII-WOS-KS.1431. 5"' .2014.MOE.1.
CRWIP/2837/14

Warszawa, 4 lipca 2014r.

Pan Bernard Wojciechowski
Przewodniczacy Rady Osiedla Sadul

Zarzad Osiedla Sadul
ul. Lucerny 110
04-687 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 czerwca 2014r. o udostepnienie informacji
publicznej dotyczacej stacji bazowych telefonii komórkowej znajdujacych sie na budynku
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) przy ul. Mrówczej 243 w
Warszawie Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer
informuje:

Ad.1 i Ad.2 Na podstawie: art. 152 ust.1 oraz art. 378, w zwiazku z art. 3 pkt 35
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013r.poz.1232 z
pózn. zm. ); § 2 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz. U. z 201 Or. Nr 130
poz. 880); rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 201 Or. Nr 130 poz. 879); ustawy
z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stolecznego Warszawy (Dz. U. z 2002r. Nr 41 poz.
361 z pózno zmian.) w zwiazku z § 14 pkt 32 uchwaly Rady miasta stolecznego Warszawy Nr
XLV1I1422/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy
do wykonywania niektórych zadan i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z
2008r. Nr 220 poz. 9485 oraz Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r. Nr 203 poz. 6025) zmienionej
uchwala Rady m.st. Warszawy Nr XCIII/2729/2010 z dnia 21 pazdziernika 2010r.
zmieniajaca uchwale w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania
niektórych zadan i kompetencji m. st. Warszawy Zarzad Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
jest organem wlasciwym do przyjecia zgloszenia instalacji, z których emisja nie wymaga
pozwolenia, mogacych negatywnie oddzialywac na srodowisko. Organ na podstawie
przedlozonych dokumentów ustala czy przedlozone zgloszenie spelnia wymogi zawarte w
art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, a
praca omawianej instalacji nie narusza przepisów ochrony srodowiska. Prowadzacy
instalacje, jest obowiazany przedlozyc organowi wlasciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o rezygnacji z rozpoczecia albo zakonczenia eksploatacji instalacji oraz o
wprowadzanych zmianach danych zgodnie z art. 152 ust 6 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony srodowiska prowadzacy instalacje
oraz uzytkownik urzadzenia sa obowiazani do wykonania pomiarów poziomów pól
elektromagnetycznych w srodowisku bezposrednio po rozpoczeciu uzytkowania instalacji lub
urzadzenia, a takze kazdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub
urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposazeniu instalacji lub urzadzenia,
o ile zmiany te moga miec wplyw na zmiane poziomów pól elektromagnetycznych, których
zródlem jest instalacja lub urzadzenie. W przypadku zmiany parametrów przedmiotowej
instalacji (dot. emisji pola elektromagnetycznego, zakresów azymutów, wysokosci



zainstalowania anten, katów pochylenia osi glównych wiazek promieniowania
poszczególnych anten oraz odleglosci miejsc dostepnych dla ludnosci od srodka
elektrycznego w osi glównej wiazki promieniowania anteny) nalezy dokonac odrebnego
zgloszenia. Przeprowadzenie ponownej analizy sposobu oddzialywania instalacji na
srodowisko moze okazac sie niezbedne w przypadku zmiany zagospodarowania terenu
sasiedztwa instalacji, szczególnie w sytuacji zmniejszenia sie odleglosci miejsc dostepnych
dla ludnosci od srodka elektrycznego omawianych anten w osi glównej wiazki
promieniowania. Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z art. 152 ust. 4 i ust 4a ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska do rozpoczecia eksploatacji instalacji
nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny mozna przystapic, jezeli organ wlasciwy
do przyjecia zgloszenia w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jezeli
eksploatacja instalacji objetej zgloszeniem powodowalaby przekroczenie standardów
emisyjnych lub standardów jakosci srodowiska lub gdy instalacja nie spelnia wymagan
ochrony srodowiska, o których mowa wart. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
W zalaczeniu przesylamy sprawozdania pomiarów pól elektromagnetycznych
przeprowadzanych dla celów ochrony srodowiska dotyczace instalacji stacji bazowych
zlokalizowanych na budynku polozonym w Warszawie przy ul. Lucerny 108 13 egz./ oraz
ul. Mrówczej 243 I 1 egz./. Wszystkie instalacje dotycza tego samego budynku
usytuowanego na zbiegu ul. Mrówczej oraz ul. Lucerny w Warszawie.

Ad.3. Zgodnie z kompetencjami w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dotyczacych ww. obiektów skierowano pismo do Biura Ochrony Srodowiska Urzedu m.st, PI.
Starynkiewicza 7/9, Warszawa. Odpowiedz zostanie przeslana niezwlocznie po otrzymaniu
informacji z przedmiotowego Biura.

AdA Do Wydzialu Ochrony Srodowiska m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer wplynely trzy
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne dotyczace stacji bazowych
zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Lucerny 108 I pkt a, b, ci oraz jedno zgloszenie
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne dotyczace stacji bazowych
zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Mrówczej 243 Ipkt dl:

al stacja bazowa Nr 389/236 Anin I zgloszono 6 anten l. Prowadzacy instalacje - Polska
Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z 0.0. ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa;

bl stacja bazowa Nr WAR2070_A I zgloszono 8 anten l. Prowadzacy instalacje - P4
Sp. z 0.0., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa I zgloszono 6 anten l;

ci stacja bazowa Nr 20119. Prowadzacy instalacje - Polska Telefonia Cyfrowa Sp z 0.0. ,
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa I zgloszono 16 anten l;

dl stacja bazowa Nr WAW10014. Prowadzacy instalacje - Sferia S.A, ul. Pawia 55,
01-030 Warszawa I zgloszono 7 anten l.

Zalaczniki:

1. Sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych
/4 egz./

Do wiadomosci:
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przeprowadzanych do celów ochrony srodowiska

1. Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy, PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


