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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 

 
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

 
Wymagane dokumenty:  

Dostarczane przez stronę: 

 wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 
(patrz załącznik) 

 formularz zgłoszenia, 
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
pl. 20 Października 1,  
Parter, pok. 11, tel. 8109-545, 8109-546, 8109-547 

 
 

 
Opłaty:                                    Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia w wysokości 120 zł. 
 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub    
prokury  albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa 
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub gdy mocodawcą  jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

 

 
Termin i sposób załatwienia: Do 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. 
 Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciwu w formie decyzji – do rozpoczęcia eksploatacji instalacji 

można przystąpić, jeżeli Burmistrz Gminy Mosina w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia (decyduje data wpływu do urzędu) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

 

 
Podstawa prawna:  

1. Art. 152 i 122 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2017 r. 519 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), 

4. Część I ust. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1287). 

 

 
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw, stronie przysługuje prawo wniesienia 

odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie  
14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina.  

 

 
Informacje dodatkowe:  1. Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają: 

1) Stacje elektromagnetyczne lub napowietrzne linie elektromagnetyczne 
o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, 

2) Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których 
równoważna moc promieniowania izotopowo wynosi nie mniej niż 15 W, 
emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 
GHz. 
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2. Eksploatujący instalacje wytwarzającą pola elektromagnetyczne jest obowiązany 
do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia 
eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli Burmistrz w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą 
obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją 
jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta 
tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć Burmistrzowi informację 
o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informacje o zmianie 
danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia 
rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. 

3. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, 
Pl. 20 Października 1. 

4. W przypadku braku kompletu wymaganych prawem dokumentów wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym 
terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. 

 

 


