emisji stacji bazowej nie uległ zmianie. Zmiana polegała na dodaniu usługi LTE 800 w 3 antenach
oraz dodaniu usługi UMTS 900 w 3 innych antenach bez zmiany częstotliwości, wysokości środka
elektrycznego, azymutu czy tiltu którejkolwiek z anten. W zakresie częstotliwości emisji nastąpił
wzrost o 1867 w antenach w których zamontowano LTE .
Mając na uwadze zarzuty odwołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania
Elektroskażeniom "Prawo do życia" dotycząc nieprawidłowych danych przyjętych przez PINB w
Pile podkreślić należy, że dnia 12.10.2015 r. do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile wpłynęło zgłoszenie o zmianie danych w zakresie
wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr 44133 w Pile, lecz na skutek nieuzupełniania
wniosku - zgłoszenie zostało uznane za nieskutecme (vide adnotacja z dnia 11.01.2016 r.) W
załącznikach do zgłoszenia wskazana została równoważna moc promieniowania izotropowo
(EIRP), częstotliwość, wysokość środka elektrycznego i azymuty).
Jak ustalił PINB w Pile wysokość środków elektrycznych wynosi od 3 5 m npt do 40 m npt,
a moce EIRP tj. równoważnej mocy promieniowania izotropowo na każdym z azymutów (90°,
210°, 330°) wynoszą odpowiednio 3786 W, 8006 W, 5664 W, po zwiększeniu w 2014 r. (vide: karta
nr 14 wraz z załącznikami, akt PINB w Pile).
Z opracowania PINB w skali l :2000 wynika, że w odległości 200m nie znajdują się miejsca
dostępne dla ludności. Zgodnie z zapisem art. 124 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1232) miejscami dostępnymi dla ludności są wszystkie miejsca
środowiska, za wyjątkiem miejsc do których dostęp ludności jest niemożliwy, zabroniony,
utrudniony, lub wymaga posługiwania się sprzętem. Odległość miejsc dostępnych dla ludzi licząc
od środka elektrycznego anteny, względem którego wyznaczono charakterystykę promieniowania
anteny, to odcinek prostej, która wyznaczona jest w osi głównej wiązki promieniowania. Wiązką
promieniowania natomiast jest linia prowadzona wzdłuż kierunku głównego promieniowania
anteny (vide wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18.12.2012 r., sygn. ll Sa/Po 858/12, dostępne:
nsa.gov.pl). Biorąc pod uwagę wysokość środków elektrycznych (35 m i 40 m) niewątpliwie
miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w odległości mniejszej niż 2DO m (vide:
_
www.gogle/maps/).
W aktach sprawy PINB w Pile -Zflajdują się pisma Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska z dnia 18.09.2015 r. (znak PDI.7023.398.2015.AB) i z dnia 06.10.2015 r. (znak DNHR-PI.9011.2.2015) informujące, że WIOŚ nie wykonywał pomiarów poziomów pól
elektromagnetycznych, niemniej posiada sprawozdanie wykonane na zlecenie operatora gdzie
wyniki pomiarów nie wykazują występowania w miejscach dostępnych dla ludności przekroczeń
poziomów pól elektromagnetycznych, ze wskazaniem właściwego rzeczowo organu, że
analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (karta nr 35, 37 akt PINB w Pile).
W toku prowadzonego postępowania PINB w Pile ustalił, że Prezydent Miasta Piły decyzją
z dnia 28.10.2005 r. (znak A-VIII-7331/12.C 112005) ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego
dla budowy stacji telefonii komórkowej sieci Era nr 44133 z kontenerem telekomunikacyjnym oraz
przyłączem energetycznym na działce nr l 06 w Pile.
Orzecznictwo sądów administracyjnych, w przypadkach, gdy nie zachodzi konieczność
nałożenia na inwestora obowiązków określonych w art. 51 prawa budowlanego jest niejednolite.
Część sądów przyjęła koncepcję, zgodnie z którą ,,gdy organ (. ..) uzna, iż nie zachodzi potrzeba
nakładania na inwestorów obowiązków wynikających z art. 51 ust. l, 2 prawa budowlanego ( .. .)
może ( .. .)odstąpić od nakładania obowiązków wymienionych wart. 51 ust. l pkt 1,2- orzekając w
ten sposób co do istoty sprawy" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada
2006r. sygn. II OSK 1344/05, www.orzeczenia.nsa.gov.pl; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 lipca
2011r. sygn. II SA/Po 162/11, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Zgodnie natomiast z drugą koncepcją
"gdyby organ nadzoru budowlanego uznał, że wykonane roboty budowlane nie uchybiają żadnym
przepisom budowlanym i warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, winien po prostu umorzyć swoje postępowanie albowiem przepis arf. 51 prawa
al.
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