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STAROSTA POZNAŃSKI      

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 
 
WŚ.6221.271.2019.XXVI 
 

 

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 2019 r. poz. 1396 ze zm.), 

Starosta Poznański  

z urzędu zaświadcza 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec złożonego 20 grudnia 2019 r. zgłoszenia instalacji 

wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej jako KORNB053-KORNM00046ANT001, 

zlokalizowanej przy ul. Dworcowej w miejscowości Gądki, działka nr ewid. 59/9, obręb Gądki, gmina 

Kórnik, eksploatowanej przez NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13. 

Pouczenie. Zgodnie z art. 152 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska wydanie niniejszego 

zaświadczenia uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji ww. instalacji. 

 
 
 

z up. STAROSTY  
Anna Orczewska  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa 

 
 
 
Otrzymuje: 

1. pełnomocnik prowadzącego instalację 
2. aa 

 
Sprawę prowadzi: 
Małgorzata Gąsiorowska 
tel. 61 8410-547 
 

Opłatę skarbową w wysokości 137,00 zł za zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oraz 
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wniesiono 13.12.2019 r. na rachunek 
bankowy Miasta Poznań Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych PKO Bank Polski S. A. 
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.  
Dowód zapłaty dołączono akt sprawy. 
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Informacje: 

Przedstawione zgłoszenie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. 

w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010 r. Nr 130,  

poz. 879). Obowiązek jego przedłożenia wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1510) w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  

(§ 2 ust. 2 pkt 2).   

Jednocześnie informujemy, że obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia                      

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), 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, 2 i 3 i 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. 


