
Warszawa, dn. 22-04-2020 r.

Atomik Laboratorium Badawcze
ul. Kazimierza Jeżewskiego 5c/59
02 – 796 Warszawa
mail. atomik@atomik.pl

Działając w imieniu:
Orange Polska S. A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Ignacego Paderewskiego 1B

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.  152 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,

Krzysztof Teofilak, działając z upoważnienia i w imieniu Inwestora – Orange Polska S. A. z siedzibą

w  Warszawie  przy  Al.  Jerozolimskich  160  przekazuje  formularz  zgłoszenia  instalacji

wytwarzających pola elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange:

- "(16808N!) STARY MODLIN" – Nowy Dwór Mazowiecki, ul. gen. Wiktora Thomee 3A, dz. nr 22/3.

Jednocześnie  wnoszę  o  niezawieszanie  biegu  jakichkolwiek  terminów i  jak  najszybsze

rozpoznanie  toczącej  się  przed  tut.  Organem  sprawy  dotyczącej  w/w  zgłoszenia  instalacji

wytwarzającej pole elektromagnetyczne oraz przesłanie na nasz adres mailowy: atomik@atomik.pl

skanu  pisma  (zaświadczenia)  potwierdzającego  brak  sprzeciwu  do  przyjęcia  w/w  zgłoszenia

instalacji.

Zgodnie  z  art.  15zzr  ust.  1  ustawy  z  dnia  31  marca  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o

szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych

innych  ustaw  (dalej  „Ustawa”)  w  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii

ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,



7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –

Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009

r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Podkreślić jednak należy, że zgodnie z art.15zzt Ustawy, przepisów art. 15zzr ust. 1 i art.

15zzs  ust.  1  nie  stosuje  się  do  terminów  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i

zwalczaniem COVID19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Z uwagi na powyższe, należy wskazać, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej  stanu  epidemii  związanego  z  rozprzestrzenianiem  się  wirusa  SARS-CoV-2  (tzw.

„koronawirus”), jednym z głównych priorytetów w ramach działań zmierzających do zapewnienia

bezpieczeństwa państwa, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i krajowym, stało się

zagwarantowanie ciągłości i nieprzerwanego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. 

Sprawne funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej  stanowi newralgiczny element walki z

kryzysem wywołanym trwającym stanem epidemii. Spółka Orange Polska S. A. zwraca uwagę, iż

wobec zawieszenia funkcjonowania znacznej liczby instytucji,  w tym przedszkoli, szkół i uczelni

wyższych, jak również w związku z gwałtownym wzrostem liczby pracowników wykonujących pracę

poza miejscem stałego jej wykonywania (tzw. praca zdalna), gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie

na  świadczenie  usług  telekomunikacyjnych.  Zwiększenie  zapotrzebowania  na  ww.  usługi  i

związane  z  nim  obciążenie  infrastruktury  telekomunikacyjnej  wymaga  podjęcia  przez  Orange

Polska  S.  A.  natychmiastowych  działań  zmierzających  do  zagwarantowania  nieprzerwanej

realizacji  usług  telekomunikacyjnych.  Przypominamy  również,  iż  obowiązek  utrzymania

infrastruktury  telekomunikacyjnej  wynika  z  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w

szczególności przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (t.j.  Dz. U. z

2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).

Powyższe oznacza, że zawieszenie biegu terminów nie powinno mieć zastosowania do

postępowania  w  Sprawie  prowadzonej  przez  organ,  w  związku  z  faktem,  iż  należy  ją

zakwalifikować jako sprawę związaną z sytuacją kryzysową wywołaną wirusem COVID19. Orange

Polska S. A. pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż rozstrzygnięcie niniejszej Sprawy w jak najszybszym

terminie  umożliwi  Orange  Polska  S.  A.  poprawę  działania  sieci  telekomunikacyjnych,  a  w

konsekwencji  wpłynie  na  poprawę  funkcjonowania  zarówno  podmiotów  prywatnych  (osób

fizycznych oraz przedsiębiorców), jak i publicznych (urzędów, szpitali, szkół itd.).



W obecnej sytuacji szczególne istotne jest dostosowanie działań Orange Polska S. A. z

obsługą  sieci  telekomunikacyjnych  do  wyzwań  i  zagrożeń  wynikających  z  obowiązującego  na

terenie  RP  stanu  epidemii,  w  tym  wprowadzenie  odpowiednich  rozwiązań  technologicznych

uwzględniających  zwiększony  ruch  i  obciążenie  sieci  telekomunikacyjnych.  W  celu

zagwarantowania powyższego, konieczne jest szybkie rozpoznanie Sprawy. 

Z  uwagi  na  powyższe,  wnosimy  jak  na  wstępie  o  przesłanie  na  nasz  adres  mailowy:

atomik@atomik.pl skanu pisma (zaświadczenia) potwierdzającego brak sprzeciwu do przyjęcia w/w

zgłoszenia instalacji.

W imieniu Orange Polska S. A. 

 

Z poważaniem,

Krzysztof Teofilak

Załączniki:
� Formularz zgłoszenia
� Upoważnienie do reprezentowania inwestora 
� Potwierdzenie przelewu

adres do korespondencji:
Atomik Laboratorium Badawcze
Al. Komisji Edukacji Narodowej 105/78
02-722 Warszawa
tel. 602 333 108
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