ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

ROŚ-II.6221.19.2021

Opatów, 25 listopada 2021 r.

ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Na podstawie art. 152 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

Starosta Opatowski
zaświadcza

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec złożonego 5 listopada 2021 r. zgłoszenia
instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej OPA0002_B,
zlokalizowanej w miejscowości Wólka Tarłowska, gmina Tarłów, dz. nr 502, 503, 504,
eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Wynalazek 1.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 152 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska wydanie niniejszego
zaświadczenia uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji ww. instalacji.

Justyna Rajca

Elektronicznie podpisany
przez Justyna Rajca
Data: 2021.11.25 09:18:09
+01'00'

Z up. Starosty Opatowskiego
mgr inż. Justyna Rajca
Kierownik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:
1.
2.

Adresat do korespondencji: P4 Sp. z o.o. (wraz z klauzulą RODO),
(wysłano e-PUAP dnia 25.11.2021 r.),
a/a.

ul. Wynalazek 1, 02 – 677 Warszawa,

Do wiadomości:
1.
2.

Świętokrzyski Wojewódzki
Inspektor
(wysłano e-PUAP dnia 25.11.2021 r.),
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki
(wysłano e-PUAP dnia 25.11.2021 r.),

Ochrony Środowiska Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
Inspektor

Sanitarny

ul.

Jagiellońska

68,

25-734

Kielce,

Uiszczono opłatę skarbową za zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w wysokości 120,00 zł
oraz opłatę skarbową stwierdzającą udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy Miasta i Gminy
Opatów 27 1240 1372 1111 0010 7254 7033. Dowód zapłaty dołączono do akt sprawy.

Informacje:
Przedstawione zgłoszenie spełnia wymagania:
- rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973).
Jednocześnie informujemy, że obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), m. in.:









zgodnie z art. 144 ust. 1 eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia
standardów jakości środowiska,
zgodnie z art. 145 ust. 3 prowadzący instalację jest obowiązany do zapewnienia jej
prawidłowej eksploatacji polegającej w szczególności na:
1) stosowaniu paliw, surowców lub materiałów zapewniających ograniczenie ich
negatywnego oddziaływania na środowisko,
2) podejmowania odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń
w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich
skutków dla środowiska,
zgodnie z art. 122a ust. 1 pkt 1,2i 3i ust. 2 prowadzący instalację jest obowiązany
do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
1) bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia;
2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym
zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile
zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych,
których źródłem jest instalacja lub urządzenie,
3) każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania
i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc
dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia –na pisemny
wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana, i
przekazania wyników w postaci elektronicznej wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 30
dni od dnia wykonania pomiarów,
zgodnie z art. 152 ust. 6 prowadzący instalację jest obowiązany:
1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
a)rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
b)zakończeniu eksploatacji instalacji,
c)zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2;
2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona
w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia
eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu
do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, albo od dnia wydania
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4b,
zgodnie z art. 367 ust. 1 pkt 3 w razie eksploatacji instalacji niezgodnie z informacją zawartą
w zgłoszeniu wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze
decyzji, użytkowanie instalacji.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatu Opatowskiego
Szanowni Państwo
Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Opatowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych
osobowych.
Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Opatowski, z którym można się skontaktować
korespondencyjnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, email: powiat@opatow.pl lub
Skrytka ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP
lub telefonicznie tel. (15) 86 82 971

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Roberta Bednarczyka, z którym można się
kontaktować wysyłając e-mail na adres: rbednarczykrodo@interia.pl

3.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa przetwarzania:
Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga
pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko oraz w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony środowiska.

4.

Informacje o Odbiorcach danych:
Starosta Opatowski co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo
uprawnionymi.

5.

Czas przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych, tj. przez okres 5 lat od dnia 1 stycznia roku następnego. Państwa dane osobowe mogą być
jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu Starostwa
Powiatowego mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.

6.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania.

7.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

8.

Podanie danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z
przepisu prawa.

9.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

