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W odpowiedzi na pisrno z dnia 28 czerwca 2013 roku dotyczące dzierŻawy Frzez flnnę
Fotrkomtel Sp" ' o. o. terentl rrałeżącego do Grniny Garbów _ działka nr 590/6 połozona
w naiej scowości tsogucin inforrnuj ę:
1. Gnrina Garbów nie posiada informacji o fakcie rnontaŻu na stacji bazowej telefonii
korrrórkowej w Bogucinie dodatkowych utządzen, nadajnikÓw itp.

2. W celu uzyskania aktualnyctr inforrnacji technicznych doĘczących przedmiotowego obiektu
a takŻe historii ewentualnego zwiększania mocy i wartości poszczególnych parametrów obiektu
naLeĘ zwróoió się do.jego właściciela tj. Folkomtel Sp. Z o. a. utr. Postępu 3,02-676'Warszawa.
Nadmieniam, Że zavnerając bez przetargu rrmowę dzierŻawy z f,lrmą Polkorntel Sp. z o. o.

w dniu 12.10-1999 r. Fan Zdzisław Niedbała - ówczesny Wójt Gminy Garbów oraz Pan Jerzy
Szlachetka - ówczesny ZastępaaWójta w art. 2 ust 1 wyrazili zgodę firr"nie Polkomtel
Sp. z o. o. miedzy innyrni na rozbudowę instalacji telekomunikacyjnych zlokalizowanych na
działcę nr 590/6 położone.j w rniejscowośoi Bogucin bez konieczności powiadornienia o Ęm
fakcie Gminy Garbów.
Wobec tego faktu firma Folkomtel Sp. z o. o. nie ma Żadmego obowią7ku informowania władz
Gmirry Garbów tj. Rady Gminy lub Wójta Grniny o dokonanych rozbudowach stacji trub

non'raŻu do datkowych ulządzeń.

3. Wyjaśniam, Że zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietrria Ż}ffi roku Prawo ochrony środowiska
(Dz. {J. 2001 Nr 62, poz. 627 z poen. zrn.) oceny poziornu pól elektromagneĘczrrycŁl
w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska a Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania
poziomtl pól e}ektrorrragnetyczrych w środowi sku.
Wojewódzki trnspektor ochrony Środowiska ma równiez obowiąpek prowadzenia
aktualizowanego corocznie rejestru zawierającego informację o terenach na których stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych pól elektromagneĘcznych w środowisktr, dla tererrów
ptzezlrlaczronych pod zabudowę mięszkaniowąaraz miejsc dostępnych dla ludrrośoi.
Ponadto prowadzący instaiację otaz uzytkownik wządzenia emitującego pola
elektromagneĘczne o parametrach określonych w ustawie, zobowięani są do wykonywania
ponriaru poziomu pól elekhomagneĘcznych w przypadku rozpoczęcia użytkowania instalacji
oraz kuizdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji w tym spowodowanej
zmiarrami w wyposażeniu.
wy'liki Ęch porniarów przekazuje się Wojewódzkiernu Inspektorowi ochrony Środowiska
i Państwowen'ru Woj ewódzkiemu trnspekIorowi Sanitarnęrnu.
Frzepisy łvyżej cytowanej ustawy nie dają ofganom Gminy kompetencji w zakresie pomiarów
poziorrrów pói eiekb"onnagneĘcznych w środowisku i obserwacji zmian tych pól.
Wobec powyższego w celł'r uzyskania informacji publicznej doĘozącej enrisji pól
etrekhomagrretyoznych stacji bazolYych telefonii komórkowej usytuowanych na terenię Gminy
Garbów, tj. w tsogucinie, Woli Frzybysławskiej, Fiotrowicach Wielkich oraz zamontowanych na
wiezy Kośoioła Farafialnego w Garbowie i na wieży ciśnień w Zagroóach naleŻy zwróció się do
Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska, ul. obywatelska tr3, 2a-ag2 Lubtrin oraz
Faństwowego Wojewódzkiego Inspelrtora Sanitarnego, tll. Fielęgniarek 6,2a-708 Lublin.



4.Urząd Gminy Garbów nie posiada informacji o fakcie zawałciaptzez firmę Polkomtel
Sp. z o. o. urnów podnajmu wządzen posadowionych na dzierżawionej nieruchomości narzęcz
innych podmiotów.

5. lnforrnuję, że wpływy z Ęrtułu umowy dzierżawy w latach 2008 _ 2013 ksztahowały
sl w n

rok 2008 r. 2009 r. 2010 r. Ż0l1 r. 2012 r. 2013 r.

Kwota
bruffo 24 s54.10 25 465,28 26 460.36 26 734.20 29 109-29 t7 287-25

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokumenĘ finansowe są przechowywane przez
okres 5 lat. Wobec powyższego nie jest możliwe udzielenie Panu informacji o historii opłat
dokonywanychptzezPolkomtel Sp. z o. o. w okresie wcześniejszymruz 2008 rok.

6. Informuję, że Gmina Garbów nie korzysta aklualnie z Żadnych usług telekornunikacyjnych
firrny Polkomtel ani nie zakupuje od tej firmy towarów.
Gmina Garbów korzystała z usfug firmy Polkomtel Sp. z o' o . do kwietnia 2012 roku.
Kwoty świadczonych usług wyniosły:
2008r-l319 ,56zł,2009r_1 534,70zŁ,2010r-989,02zł,20I7r-345,82zł,2072r-85,76zł

7. Do dnia udzielania informacji nowa umowa dzierŻawy nieruchomości połozonej
w miejscowości Bogucin, działka w 59016 pomiędzy Gminą Garbow a Poikomtel Sp. z o' o.
nie została podpisana. Wobec tego tekst nie podpisanej umowy nie stanowi inforrnacji publicmej
i nie podlega udostępnieniu.

8" odnośnie pytania o umorzenia dla firmy Polkomtel informuj ę, że w okresie sprawowania
funkcji wójta przez Kazimierza Firleja nie dokonywano żadnych umorzeń na]eżności
i zobowią,zańz$ułu cywilno prawnych i podatkowych.
Natomiast nie podajerny informacji o takich umorzeniach w okresie sprawowania funkcji wójta
ptzez Pana Zdzisława Niedbałę tj. do dnia 1 czerwca 2001 roku ze względu na upływ
czasookresu przechowywania dokumentów.
9. Pozostałe ządane przez Pana informacje nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają
ujawnieniu. Urząd Gminy Garbów nie dysponuje takŹe żądanymi przęz Pana dokumentami,
które stanowiłyby informacj ę publiczną.
Wyjaśniam, że wnioskiem o udzięlenie informacji publicznej mogą być objęte p1.tarria

o określony stan istriejący na dzień udzielenia odpowiedzi.
Informacja publiczna powirrna mieó swój materialny odpowiednik i nie można Żądać udzięlenia
informacji która nie istnieje lub nie jest w posiadaniu organu administracji publicznej.
Dopóki określona informacja istrrieje tylko w pamięci przedstawiciela władzy publicanej i nie
została utrwalona w jakiejkolwiek formie tak aby można było w sposób nie budzący wątpliwości
odczytaĆ jej treśó dopóty informacja taka nie ma waloru informacji publicznej.
organ administracyjny nie ma takŻe obowią7ku w ramach udzielania informacji publicznej
dokonywaniaanaliz i oceny własnych działań.


