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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa

Dotyczy:

wspólnego

oświadczenia

złożonego

przez

senatorów

Wadima

Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 19. posiedzenia Senatu RP
w dniu 17 grudnia 2020 r.

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 18 grudnia 2020 r. (sygn.: BPS/043-19-753/20),
przekazującego wspólne oświadczenie złożone przez senatorów Wadima Tyszkiewicza
i Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia
2020 r., uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Lokalizacja inwestycji polegającej na budowie wieży telefonii komórkowej następuje
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku
jego braku – w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.).
W większości przypadków – lokalizacja tych obiektów ustalana jest w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), za cel
publiczny uznaje się m.in. wydzielanie gruntów pod obiekty i urządzenia łączności
publicznej i sygnalizacji.
Dla postępowań w sprawie lokalizacji wież telefonii komórkowej – istotne znaczenie
ma ocena, czy dana inwestycja jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, a więc, czy wymaga wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Kwalifikacja przedsięwzięcia następuje na podstawie przepisów
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.),
które określa,

jakie

instalacje

emitujące

pola

elektromagnetyczne

zaliczają

się

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, biorąc pod uwagę
równoważną moc promieniowania oraz odległość miejsc dostępnych dla ludności.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej: ustawa ocenowa, wydaje się
przed

uzyskaniem

decyzji

o warunkach

zabudowy

i zagospodarowania

terenu

-

w przypadku braku planu miejscowego.
W

związku

z

powyższym

podnieść

należy,

że

w

przypadku,

gdy

decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach powinna być wydana – już na tym etapie
zapewniony jest

udział

społeczeństwa

w prowadzonym

postępowaniu,

zgodnie

z przepisami ustawy ocenowej.
Pragnę
Rozwoju,

zaznaczyć,
Pracy

że w Departamencie

i Technologii

trwają

Planowania
prace

nad

Przestrzennego
reformą

Ministerstwa

systemu

planowania

przestrzennego, która obejmuje również procedurę lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ponadto w Ministerstwie podejmowane są działania mające na celu wprowadzanie
rozwiązań, które ułatwią dostęp do jednolitej, wiarygodnej i kompletnej informacji
o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym w całym kraju, w trybie on-line.
Cyfryzacja planowania przestrzennego poprawi dostęp społeczeństwa do informacji
o aktach

planistycznych

i

decyzjach

administracyjnych,

w

tym

o

trwających

postępowaniach.
W chwili obecnej Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nie zamierza prowadzić prac
legislacyjnych

w celu

dokonania

zmian

w obowiązujących

przepisach

będących

w jego właściwości, dotyczących zawiadamiania stron postępowania w procedurze
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy
wież telefonii komórkowych.
Z poważaniem
Z upoważnienia
Anna Kornecka
Podsekretarz Stanu
[podpisano elektronicznie]
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