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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
- instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 

2. Cel usługi 
Eksploatowanie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami  

3. Kogo dotyczy 
Przedsiębiorcy prowadzący instalacje wytwarzające pola 
elektromagnetyczne 

4. Miejsce składania 
dokumentów 

Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter)  

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec,  

pokój nr 217 (II piętro), Tel. 17 78 00 458 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Przyjęcie zgłoszenia. 

Możliwe dokonanie sprzeciwu w drodze decyzji. 

 

7. Wymagane 
dokumenty 

 Zgłoszenie opracowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi.  

Zgłoszenie, powinno zawierać: 

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 1) 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 2) 
10.  Opis stosowanych metod ograniczania emisji 
11.  Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z 
obowiązującymi przepisami 
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12.  Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z 
wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia: Lp.3)   
 13.  Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację 

 
Objaśnienia: 
1)  Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy 
podawać zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury 
Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.). 
2)  W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – napięcie znamionowe, 
a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowane izotropowo 
(EIRP) poszczególnych anten. 
3)  Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju 
instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia Dz.U.10.130.879 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 
zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 

 

 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do 
występowania w obrocie prawnym,  

 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.  

8. Opłaty 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 
roku, poz. 1827 ze zm.). Opłata na poczcie, w kasie lub w banku. 

 opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia w wysokości 120 zł wpłacana 
na konto: 

o Powiatu Mieleckiego Bank PKO Bank Polski S.A. 96 1020 4391 
0000 6802 0167 5545  

 z dopiskiem: „zgłoszenie instalacji”.  

 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z 
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony 
z opłaty skarbowej) płatna na w/w rachunek bankowy z dopiskiem: 
„opłata za pełnomocnictwo”. 

 Uiszczenie opłaty skarbowej może nastąpić również we wpłatomacie 
Starostwa Powiatowego w Mielcu (parter) lub w kasie właściwego 
organu podatkowego (Urząd Miasta Mielca). 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Czas rozpatrywania wniosku 30 dni.  

10. Tryb 
odwoławczy 

Od decyzji dot. Sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia: Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Mieleckiego w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

11. Podstawa 
prawna 

 Art. 152 i art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 799 ze zm.)  

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

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 


