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Odpowiadajac na Pana interpelacje w sprawie masztu telekomunikacyjnego na osiedlu
Na Stoku, przekazana przez Pana Rafata Komarewicza, Przewodniczacego Rady Miasta
Krakowa 29 grudnia 2022 r., uprzejmie informuje.

W dniu 18 grudnia 2021 r. do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wptynat
wniosek Wodociagéw l\/liasta Krakowa S.A. 0 wydanie decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji
ceiu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa wieiy telekomunikacyjnej
z infrastruktura teletechniczna dla umoiliwienia uruchomienia stacji bazowej W standardzie
TETRA na potrzeby wspétpracy stuib z zakresu bezpieczefistwa publicznego i zarzadzania
kryzysowego na terenie miasta Krakowa na dziatce nr 203 obr. 10 Nowa Huta przy ulicy
Architektéw w Krakowie" (sygnatura sprawy: AU-02—6.6733.319.2021.MKD).

Pojgcie ,,inwestycji celu publiczneg0” zostato zdefiniowane w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. 0 planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 503 z péin. zm.).

Zgodnie 2 powotanym przepisem naleiy pod pojgciem tym rozumieé dziatania
0 znaczeniu Iokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewédzkim i krajowym),
a takie krajowym (obejmujacym réwniei inwestycje miegdzynarodowe i ponadregionalne) oraz
metropolitalnym (obejmujacym obszar metropolitalny) bez wzglgdu na status podmiotu
podejmujacego te dziatania oraz Zrédta ich finansowania, stanowiace realizacje celéw, 0 ktérych
mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomoéciami (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z péin. zm.).

Zatem aby uznaé, 2e dana inwestycja stanowi inwestycje; celu publicznego musza byé
tacznie spetnione dwie przestanki:

1) przedmiot (cel) inwestycji powinien mieécié sie wwyliczeniu zawartym W art. 6 ustawy



0 gospodarce nieruchomosfciami,
2) inwestycja 0 tak okreélonym przedmiocie powinna miec' co najmniej znaczenie lokalne

(gminne) - tak m.in. NSAW uzasadnieniu wyroku z 13 marca 2008 r., sygn. akt ll OSK 222/07 (LEX
nr 401751).

W swietle przywotanego art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami celem publicznym W rozumieniu ustawyjest budowa, utrzymywanie obiektéw
oraz urzadzeifi, niezbednych na potrzeby obronnosci pafistwa, a takie ustanowienie strefy
ochronnej terenu zamknietego, Wynikajacych z uméw iub porozumiefi miedzynarodowych,
ochrony granicy pafistwowej Iub zeWzgledu na zapewnienie bezpieczefistwa publicznego, Wtym
budowa i utrzymywanie aresztéw sledczych, zak+ad6W karnych oraz zakiadéw dla nieletnich.

inwestycja polegajaca na budowie Wieiy telekomunikacyjnej dla urnoiliwienia
uruchomienia stacji bazowej W standardzie TETRA ma byc' Wykorzystywana przez siuiby
2 obszaru bezpieczeifistwa i porzadku publicznego oraz ratownictwa i zarzadzania kryzysowego
na terenie Krakowa jako podstawowa platforma komunikacji W czasie realizacji zaclarfi
od rutynowych dziaiafi po obsiuge zabezpieczefi W przypadku Wystapienia katastrof lub akt6W
terrorystycznych.

Wobec powyiszego Wieia telekomunikacyjna na potrzeby stacji bazowej W standardzie
TETRA, jako obiekt budowiany peiniacy WW. funkcje, stanowi obiekt uiatwiajacy codzienne
funkcjonowanie stuib porzadkowych i usprawniajacy system zarzadzania kryzysowego,
zapewniajac bezpieczefistwo publiczne 0 istotnym znaczeniu dla lokalne] spoiecznosci, 0 ktérym
moWa W art. 6 pkt 7 ustawy ogospodarce nieruchomoéciami.

Zatem przedmiotowa inwestycja jest inwestycja celu publicznego o znaczeniu Iokalnym
(gminnym).

Ze Wzgledu na Wielkosé terenu objetego Wnioskiem 0 Wydanie decyzji ULICP, jego
lokalizacje W czesci srodkowej dziatki nr 203 obr. 10 N0Wa Huta oraz przedmiot Wniosku,
ktérym byta budowa Wieiy telekomunikacyjnej bez urzadzefi nadaWcz0—odbi0rczych, za strony
postepowania zostali uznani Wnioskodawca oraz Wiasciciel terenu inwestycji oraz terenu
bezposrednio do niego przylegajacego. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 0 Wszczeciu postepowania oraz decyzji
koficzacej postepowanie strony zostaiy zawiadomione W drodze obwieszczenia
opublikowanego W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie
WWw.biQ.i<rakoW.Q! W zakiadce Ogtoszenia i Komunikaty oraz Wywieszonego na tablicy
ogioszefi W siedzibie Wydziaiu Architektury i Urbanistyki U|\/IK, przy ui. Mogilskiej 41
W Krakowie. Wnioskodawca i u2ytk0Wnik Wieczysty terenu, na ktérym planowana by+a
iokalizacja inwestycji ceiu publicznego zostali zawiadomieni pisemnie.

P0 przeprowadzaniu postepowania administracyjnego 14 marca 2022 r. zostata
Wydana decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr AU—2/6733/48/2022 0 ustaleniu iokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa Wieiy
telekomunikacyjnej z infrastruktura teletechniczna dla umoiliwienia uruchomienia stacji
bazowej W standardzie TETRA na potrzeby Wspétpracy stuib 2 zakresu bezpieczefistwa
publicznego i zarzadzania kryzysowego na terenie miasta Krakowa na dziaice nr 203 obr. 10
NoWa Huta przy ulicy Architektéw W KrakoWie". Decyzja ta staia sie ostateczna 2 dniem
12 kwietnia 2022 r.

Przedmiotem projektowanej inwestycji objetej ustaleniami WW. decyzji jest:
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v budowa Wieiy telekomunikacyjnej 0 konstrukcji kratowej, sta|oWej lub aluminiowej Wraz
ze sztycami odgromowymi, posadowionej na fundamencie, 0 Wysokoéci maksymalnej
do 45 m, tj. do maksymalnego poziomu 313,50 m n.p.m.,

~ budoWa kontenera technicznego posadowionego na fundamencie, o maksymalnej
Wysokosci do najWy2szeg0 punktu dachu do 3,5 m, tj. do maksymalnego poziomu
271,50 m n.p.m. oraz maksymalnej powierzchni zabudowy do 10 m2,

0 budoWa przyiacza kablowego elektroenergetycznego oraz teletechnicznego
(éwiattowodowego),

przy ul. Architektow — os. Na Stoku 33 W Krakowie.

Nastepnie W oparciu 0 p0Wy2ej opisana decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, 9 Iistopada 2022 r. po rozpoznaniu Wniosku Wodociagéw Miasta Krakowa S.A.
Wydana zostaia decyzja nr 1401/6740.1/2022 zatwierdzajaca projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe dla
inwestycji pn. ,,Budowa Wieiy telekomunikacyjnej z infrastruktura teietechniczna (kontener
z instalacja zasilajaca do projektowanego przez gestora sieci ztacza kabloW0—pomiaroWego
zlokalizowanego W linii ogrodzenia) dla umoiliwienia uruchomienia stacji bazowej Wstandardzie
Tetra na potrzeby Wspétpracy stuib z zakresu bezpieczefistwa publicznego
i zarzadzania kryzysowego na terenie miasta Krakowa" na dz. nr 203 obr. 10 Nowa Huta przy
ul. ArchitektowW Krak0Wie” (sygnatura spraWy: AU~01-6.6740.1.923.2022.ZZA). Decyzja staia
sie ostateczna 2 dniem 25 listopada 2022 roku.

Decyzja zostaia Wydana zgodnie z Wnioskiem inwestora. Jak Wyjaénit petnomocnik
W odpowiedzi na Wezwanie do usuniecia brakéw formalnych Wniosku (pismo z 18 lipca 2022 r.):
,,Przedmi0tem Wniosku jest Wieia telekomunikacyjna (bez systemu antenowego) Wraz
z infrastruktu ra teietechniczna, ktora W tym Wypadku stanowi kontener 2 instalacja zasilajaca
do projektowanego przez gestora sieci ziacza kabiowo-pomiarowego zlokalizowanego W linii
ogrodzenia. (...) Wnioskiem nie jest objeta instalacja radiokomunikacyjna, W rozumieniu,
2e Wniosek nie obejmuje instalacji antenowych”.

Zatwierdzony obiekt umoiliwia zainstalowanie na nim W przysziosci anten i instalacji
radiokomunikacyjnych — zgodnie z informacjami zawartymi W projekcie zostanie zastosowany
art. 29 ust. 4 pkt 3a ustawy Z dnia 7 Iipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z poin. zm.) umoiliwiajacy instalowanie na istniejacym obiekcie urzadzefi,
W tym antenowych konstrukcji Wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych. Projektowana
Wysokoéé Wieiy to 44 m. W promieniu ok. 100 m od Wieiy nie Wystepuje zabudowa mieszkalna.
Projektowany obiekt nie ma Wptywu na moiliwosé zabudowy dziaiek sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu, 0 ktorym mowa W art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p62n. zm.) obejmuje dziaike
nr 203 obr. 10 NoWa Huta. Wiascicielem dziaiki jest Gmina Krakow, a uiytkownikiem
Wieczystym sa Wodociagi Miasta Krakow S.A. Wobec powyiszego strona postepowania by’:
Wnioskodawca i jed noczesnie uiytkownik Wieczysty terenu.

|\/lajac na uwadze tresé art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z poin. zm.), Wydziat Ksztattowania
§rodoWiska UMK przyjmuje zgioszenia instalacji Wytwarzajacych pole elektromagnetyczne
(PEM).

Aktualnie W Wydziale Ksztaitowania 5rodoWiska U|\/IK nie jest prowadzone Zadne
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postepowanie W sprawie zgtoszenia noWej instalacji Wytwarzajacej pole ejektromagnetyczne
zlokaiizowanej na os. Na Stoku.

W przypadku zgioszenia instalacji musza zostaé 0boWiazkoW0 Wykonane badania
oddziatywania pol elektromagnetycznych, tj. sprawozdanie 2 pomiarow PEM Wykonane przez
akredytowane iaboratorium pomiarowe. W sprawozdaniu 2 pomiaréw okreslone sa poziomy
PEM ktore zostaty zarejestrowane W otoczeniu instalacji. Jeieli podczas pomiarow nie
stwierdzono przekroczefi dopuszczainych pozioméw PEI\/I W miejscach dostepnych dla Iudnosci,
taka instalacja moie byé ekspioatowana na parametrach okreélonych W zgtoszeniu.

Z chwila dostarczenia zgtoszenia Wydziai Ksztaitowania §r0doWiska UI\/IK jest
zobowiazany (zgodnie z art. 152b ust. 1, 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska) do udostepnienia
na stronie internetowej Biuletynu Inforrnacji Publicznej Miasta Krakowa
(https://WWW.bip.krakoW.p|/?dok id=116002) — W terminie nie péiniej nii 3 dni roboczych
od dnia dokonania zgtoszenia - danych ujetych We Wniosku zgtoszeniowym oraz do Weryfikacji
przedmiotowej dokumentacji pod katem obowiazujacych przepiséw (art. 152 ust. 4 i 4a Prawo
ochrony srodowiska).

Co istotne Wediug art. 152b ust. 3 ustawy Prawo ochrony s'rodoWiska ,,(...) osoba
zamieszkaia W gminie, na terenie ktorej ma byé lubjest ekspioatowana instalacja, 0 ktorej mowa
W ust. 1, moie Wniesé do organu ochrony srodowiska Wiasciwego do przyjecia zgioszenia uwagi
dotyczace okolicznosci, o ktérych mowa W art. 152 ust. 4a, Wraz z ich szczegéiowym
uzasadnieniem uprawdopodabniajacym zasadnosé ich Wniesienia".

Niezaleinie od powyiszego Wyjasniam, 2e istnieje moiliwosé darmowego Wypoiyczenia
ekspozymetru do 24-godzinnych pomiarow pozioméw PEM, podczas ktorych mieszkaficy
Krakowa moga zweryfikowaé naraienie na ewentualne ponadnormatywne oddziaiywanie poi
elektromagnetycznych.

Podsumowujac, zadanie pn. ,,Budowa Wieiy telekomunikacyjnej z infrastruktura
teletechniczna..." zostaio Wykonane na potrzeby bezprzewodowej iacznoéci Policji oraz siuib
miejskich. Przedmiotowa inwestycja jest realizowana W ramach przetargu nieograniczonego
W formule zaprojektuj i Wybuduj. Wykonawca W trakcie realizacji zadania uzyskat Wszystkie
Wymagane prawem decyzje i uzgodnienia oraz opisana powyiej decyzje pozwolenia na budowe
nr 1401/6740.1/2022 z dnia 9 Iistopada 2022 r.

Urzad Miasta W Krakowie W zakresie iacznosci radiowej cyfrowej bezprzewodowej
W systemie trankingowym Tetra na potrzeby realizacji zadafi zwiazanych 2 zarzadzaniem
kryzysowym oraz obronnoécia kraju korzysta z czestotliwosci przydzielonej Komendzie
Wojewédzkiej Policji W Krakowie. W ramach likwidacji Wystepujacych W niej ,,bia’rych plam”,
gdzie zdiagnozowano zaniki iacznosci, Wydziai Bezpieczefistwa i Zarzadzania Kryzysowego
Urzedu Miasta Krakowa, Wspolnie z Wydziatem tacznoéci i lnformatyki Komendy
Wojewodzkiej Policji W KrakoWie po przeprowadzonych W terenie badaniach zasiegow ustalit,
2e istnieje potrzeba Wybudowania dodatkowego masztu antenowego. Najlepszym
rozwiazaniem okazaia sie lokalizacja na terenie administrowanym przez Wodociagi Miasta
Krakowa S.A. na osiediu Na Stoku. Wymieniona inwestycja umoiliwi bezpieczna
i niezawodna iacznosé radiowa przy realizacji zadafi z obszaru bezpieczefistwa Paifistwa
oraz zarzadzania infrastruktura Miasta.

Tego typu urzadzenia posiadaja Wszelkie Wymagane prawem certyfikaty.
Inwestycja ta nie jest przeWidyWana do udostepnienia podmiotom komercyjnym.
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Za Wyposaienie urzadzefi oraz ich sprawnosé techniczna bedzie odpowiadaé Komenda
Wojewodzka Policji W Krakowie. Pozostate szczegoiy zwiazane 2 rozwiazaniami technicznymi
sa zastrzeione i nie podlegaja udostepnieniu.
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. Wydziai Architekturyi Urbanistyki
3. Wodociagi Miasta Krakowa S.A.
4. Wydziat Ksztaitowania 5r0doWiska
5. Wydzia1‘Bezpiecze|fistWai Zarzadzania Kryzysowego
6. Petnomocnik ds. Ochrony lnformacji Niejawnych
7. Biuletyn lnformacji Publicznej
8. aa
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