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KWALIFIKACJA 
instalacji radiokomunikacyjnej 

telefonii komórkowej P4 

pod względem oddziaływania na środowisko 

w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów                    
z dn. 10.09.2019r., Dz. U. 2019 poz. 1839 

 

 

SDC 4421 A 
 

            Adres                                                      
instalacji: Kamieniec 

gm. Wodynie, dz. nr 1957 
woj. mazowieckie 

       Inwestor: P4 Sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7 
02-677 Warszawa 

  Wykonanie: mgr inż. Urszula Kądziela 
spec. systemów ochrony atmosfery 
urszula.kadziela@interia.pl 
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Warszawa, luty 2020
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1. STRESZCZENIE KWALIFIKACJI 
 
 Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii 
komórkowej P4 zlokalizowana pod adresem: Kamieniec, gm. Wodynie, dz. nr 1957,                
woj. mazowieckie. 
 
Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpatrywana 
instalacja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub do  żadnego z 
powyższych. 
 

Aby dokonać kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnej obliczane są równoważne 
moce promieniowane izotropowo dla każdej instalowanej anteny sektorowej. Następnie w 
oparciu o wartość obliczonej PEIRP należy sprawdzić dla jakiej odległości od anteny mogą 
występować miejsca dostępne dla ludności. W tym celu na rzutach poziomych i pionowych 
sprawdzane jest występowanie miejsc dostępnych dla ludności w osi anteny dla pochyleń 
minimalnych i maksymalnych.  

Jeśli miejsca dostępne dla ludności nie wystepują w osiach poszczególnych anten 
sektorowych, instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do mogących zawsze lub 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
 Na podstawie przeprowadzonych poniżej obliczeń i analiz stwierdzono, że dla 
przedstawionej przez Inwestora konfiguracji anten sektorowych miejsca dostępne dla 
ludności nie występują w osi głównej promieniowania żadnej z anten sektorowych, zatem 
zgodnie z ww. Rozporządzeniem rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana 
w Kamieńcu na działce numer 1957 nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. 
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2. INFORMACJE WSTĘPNE  
 
Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej 
P4, której anteny sektorowe oraz anteny radiolinii będą zamocowane na projektowanej wieży 
kratowej zlokalizowanej pod adresem: Kamieniec, gm. Wodynie, dz. nr 1957,                              
woj. mazowieckie. 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. 
 
Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
rozpatrywana instalacja zalicza się do przedsięwzięć: 
 mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 
 mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 
 do żadnego z powyższych. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, każda antena sektorowa 
rozpatrywana jest osobno i nie ma wpływu na wynik kwalifikacji innej anteny. 
 
 

3. PODSTAWY SPORZĄDZENIA KWALIFIKACJI 
 
 Poniżej wymieniono zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 
poz 1839) mogące mieć odniesienie do planowanej instalacji radiokomunikacyjnej P4: 
 
Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. 
następujące rodzaje przedsięwzięć: 
Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jeżeli równoważna 
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi: 

a) nie mniej niż 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie 
większej niż 100 metrów od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 
promieniowania anteny; 

b) nie mniej niż 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie 
większej niż 150 metrów od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 
promieniowania anteny. 

c) nie mniej niż 10000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie 
większej niż 200 metrów od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 
promieniowania anteny. 

 
Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 
m.in. następujące rodzaje przedsięwzięć: 
Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jeżeli równoważna 
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi: 

a) nie mniej niż 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie 
większej niż 5 metrów od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 


