
  

ZGŁOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew  

Wydział Ochrony Środowiska, budynek A, pokój nr 10  

telefon (0-62) 74 29 608 

e-mail: os@powiatpleszewski.pl 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

ETAP 1: zgłoszenie instalacji należy złożyć w biurze obsługi, 

ETAP 2: przyjecie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:   
zgłoszenie powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 

(Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 879) - wzór formularza zgłoszenia określa załącznik nr 1 do w/w 

rozporządzenia: 

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia; 

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację; 

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których 

terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na 

których terenie znajduje się instalacja; 

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 

(Dz. U. Nr 130, poz. 879); 

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 

świadczonych usług; 

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 

9. Wielkość i rodzaj emisji; 

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji; 

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami; 

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi 

w  załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia; 
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13. Miejscowość, data (rok-miesiąc-dzień): Imię i nazwisko osoby reprezentującej 

prowadzącego instalację. 

 

OPŁATY:   
120 zł (płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub w kasie Starostwa Powiatowego 

w Pleszewie lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Pleszewie  Nr 40 8407 0003 0007 

1000 2000 0413 - Rachunek MiG Pleszew, na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek – 

„opłata za dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne”. 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:    

30 dni od daty złożenia zgłoszenia 

 

INNE INFORMACJE:   

do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny 

można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:   

w przypadku wydania decyzji zawierającej sprzeciw przysługuje prawo wniesienia odwołanie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty 

Pleszewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

PODSTAWA PRAWNA:   

art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2018r., poz. 799 ze 

zm.). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 Nr 130, poz. 880). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji 

wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 Nr 130, poz. 879). 

 

 

 

 


