
 

 
Łubniany, dnia 27.08.2020 r. 

RG.6220.10.02.2020.KS 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze 
zm.)  

 
zawiadamiam strony postępowania 

 
że w dniu 05.08.2020 r. na wniosek inwestora: firmy EMITEL S.A. 02 – 797 Warszawa, 
ul. F. Klimczaka 1 działającej przez pełnomocnika Pana Krystiana Wzientek reprezentującego firmę 
GENSIM Krystian Wzientek 41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Wesoła 6 wszczęte zostało postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej H=53 Emitel S.A. wraz 
z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. KOP_LUBNIANY_LUBOSZYCE NR 37011 
planowanej na działce 453/41 , składającej się z: 

 anten sektorowych zainstalowanych na wysokości 50,2m n.p.t., sztuk 3 typu 
ADU4517R0V06 pracujących w azymutach 20°,  130°, 230° pracujących w paśmie 900 MHz 
oraz 800 MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 10° 
i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 8402 [W], 

 2 sztuk anten radioliniowych na wysokości 48,00m n.p.t. i 47m n.p.t. o średnicy 0,6m 
i mocy EIRP 6026 [W] oraz 7080 [W], planowany azymut pracy anten 209° (anteny nie 
wymagają pochylenia). 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o numerze ewidencyjnym: 453/41  a.m. 1 obręb 
Luboszyce. 

Celem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena 
bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia 
ludzi. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
256 ze zm.) w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Jednocześnie informuję 
o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości składania 
uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, pok. nr 1. 

W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, 
niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej www.bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 
46-024 Łubniany i na tablicy ogłoszeń sołectwa Luboszyce. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na 
realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Łubniany. Decyzję wydaje się po 
zasięgnięciu opinii z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu oraz z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Opolu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.     

W związku z powyższym informuję, że w dniu 27.08.2020 r. organ prowadzący postępowanie 
zwrócił się o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (pismo 
nr RG.6220.10.03.2020.KS) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo 
nr RG.6220.10.04.2020.KS) oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie  (pismo nr RG.6220.10.05.2020.KS).  

http://www.bip.lubniany.pl/


 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (tzw. RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, którego siedzibą jest Urząd 
Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77/4270533, email: ug@lubniany.pl 

2)  Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany . Dane kontaktowe: ul. 
Opolska 104 46-024 Łubniany, e -mail: iod@lubniany.pl, tel. 77 4270534. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
- wypełnienie obowiązku, nałożonego na Urząd Gminy wynikającego z ustawy  z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (art. 6 ust. 1c RODO) 
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
5)  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby bądź podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do 
publicznej wiadomości na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, przekazuje się organom opiniującym przedsięwzięcie (RDOŚ w Opolu; PPIS w Opolu; Wody Polskie, 
Starostwo Powiatowe w Opolu; UMWO)  
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  Rozporządzeniu Prezesa Rady 
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 oraz innych przepisów prawa 
oraz wewnętrznych regulaminów. 
9) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 
- prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych; 
- prawo dostępu do treści swoich danych;  
- prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO; 
- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną. Pani/Pana 
sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy Urząd przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania 
publicznego) 
10) Jeśli Pani/Pan uznać, że przetwarzanie przez Urząd danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest 
organem nadzorczym. 
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.    
  
Otrzymują: 
1. EMITEL S.A., 02–797 Warszawa, ul. F. Klimczaka 1 – za pośrednictwem pełnomocnika Pana Krystiana 

Wzientek reprezentującego firmę GENSIM Krystian Wzientek 41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Wesoła 6 
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) poprzez zamieszczenie obwieszczenia na: 

 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

 tablicy ogłoszeń sołectwa Luboszyce 

 stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lubniany.pl) 
3. a/a 
 
 

Umieszczono w miejscu publicznym: Tablica ogłoszeń sołectwa Luboszyce 
                                                       
 

Od dnia ………………………. do dnia ……………………………   ……………………………………………………….. 

                             (Data wywieszenia)                                                             (Podpis osoby umieszczającej) 
 

mailto:ug@lubniany.pl
http://www.bip.lubniany.pl/

