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Odpowiadajac na pismo zlozone w dniu 16 czerwca 2014 r., dotyczace

ustalenia kwalifikacji stacji bazowych telefonii komórkowych zlokalizowanych

na czesci dz. ew. nr 45 (obreb 3-13-12), przy ul. Lucerny w Dzielnicy Wawer

m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Srodowiska Urzedu m.st. Warszawy, w zakresie

swoich kompetencji wyjasnia, ze:

kwalifikacji przedsiewziec dokonuje sie na podstawie rozporzadzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych

znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z pózno zm.),

- zgodnie z trescia ww. rozporzadzenia kwalifikacji przedsiewziecia, jakim

jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, dokonuje sie na podstawie

równowaznej mocy promieniowanej izotropowo wyznaczonej dla poiedvnczei

anteny oraz na podstawie odleglosci, wystepowania miejsc dostepnych

dla ludnosci, wyznaczonej od srodka elektrycznego, w osi glównej wiazki

promieniowania anteny,

- o zakresie inwestycji i parametrach pracy anten decyduje Inwestor,

- w przypadku, gdy wyznaczone parametry klasyfikujace przedsiewziecia,

których realizacji podejmuje sie Inwestor, nie odpowiadaja parametrom

okreslonym w ww. rozporzadzeniu, wówczas przedsiewziecia nie wymagaja

przeprowadzenia postepowania w sprawie uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Ponadto, nalezy miec na uwadze, ze dyrektywy Unii Europejskiej oraz rezolucje

Parlamentu Europejskiego nie stanowia prawa krajowego. Regulacje zawarte

w powolanych w pismie dyrektywach zostaly wprowadzone do polskiego porzadku

prawnego poprzez wprowadzenie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.



o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1235, z pózn zm.), co potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego

w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SAlWa 1398/13.

Jednoczesnie, tut. Biuro wyjasnia, ze dopuszczalne poziomy pól

elektromagnetycznych w srodowisku okreslone sa w rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania

tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z powolanym

rozporzadzeniem sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w srodowisku dokonuje sie metoda pomiaru pól

elektromagnetycznych w srodowisku w otoczeniu instalacji wytwarzajacych takie pola

i porównujac otrzymane wyniki pomiarów z wartosciami dopuszczalnymi parametrów

fizycznych pól elektromagnetycznych okreslonymi w zalaczniku nr 1

do rozporzadzenia.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych wykonuje sie:

1. bezposrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji;

2. kazdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, o ile zmiany te moga

miec wplyw na zmiane poziomów pól elektromagnetycznych, których zródlem

jest ta instalacja.

Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska

(Dz. U. 2013 r., poz. 686, z pózno zm.), oceny poziomów pól elektromagnetycznych

w srodowisku i obserwacji zmian dokonuje sie w ramach panstwowego monitoringu

srodowiska. W ramach tego monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska

prowadzi okresowe badania kontrolne pomiarów pól elektromagnetycznych

w srodowisku.
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