STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNINIE
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA
Gostynin, dnia 27.09.2021r.
SL.6221.13.2021.PB
ZAŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Działając, na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia Pani Moniki Jankowskiej
pełnomocnika P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa– Starostwo w Powiatowe w Gostyninie
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgłoszenia, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 01.09.2021r. w trybie art. 152 ust 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020.1219 ze zm.) - instalacji wytwarzającej pola
elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GST 4430A
zlokalizowanej na dz. nr 115/2 w miejscowości Stary Barcik, gm. Sanniki pow. gostyniński.
Ponadto w dniu 24.09.2021r. minął termin określony art. 152b ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020. 1219 ze zm.).
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Za wydanie niniejszego dokumentu pobrano opłatę skarbowa w wysokości 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej.
Otrzymują:
1.

2.

Monika Jankowska
Pełnomocnik P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa – ePUAP,
Wydz. SL. a/a;

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie, adres: ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gostynin.powiat.pl.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także na podstawie zgody
udzielonej przez osobę, której dane dotyczą w celu wykonywania dodatkowych czynności w zakresie i celu przez nią określonym.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisu prawa lub zawartej umowy nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą,
przy czym dane te mogą być przetwarzane tylko w celu i zakresie, w jakim zostały pozyskane.
Państwa dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi
administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,).
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rany Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

