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OŚR
11

I. Nazwa sprawy:

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta
parter, pok. nr 8
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko Elektroniczna skrzynka podawcza
tel.: 74 865–75–44, 
fax: 74 867–32–32 dostępna pod adresem:

www.epuap.gov.pl
Czas pracy: 
poniedziałek- piątek: 7:30-15:30

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

Zgłoszenie  spełniające  wymagania  określone  w  art.  152  ust.  2  ustawy  Prawo
ochrony środowiska tj. zawierające dane:
-  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
-  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 
   świadczonych usług;
-  czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
-  wielkość i rodzaj emisji;
-  opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
-  informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
    przepisami;
-   sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól  elektromagnetycznych,  o
których
    mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

IV. Opłaty:

 za przyjęcie zgłoszenia – 120 zł
 za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł 

Opłatę należy uiścić:
 w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa przy ul. Okrzei 1;
 przelewem na konto Gminy Miejskiej Kłodzko, PBS w Strzelinie, 62 9588 0004

7100 1010 2000 0020 z dopiskiem: za zgłoszenie instalacji …. (podać nazwę i
lokalizację)  

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


V. Termin załatwiania:

30 dni

VI. Sposób załatwiania:

Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Pokój 1.19
ul. Wyspiańskiego 2k
57-300 Kłodzko

VIII. Osoba odpowiedzialna:

Ewa  Palichleb  –  stanowisko  ds.  gospodarki  odpadami,  promieniowania
niejonizującego i ochrony środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.
74 865 75 74

IX. Podstawa prawna:

1. art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  O opłacie skarbowej

X. Tryb Odwoławczy:

Stronom  przysługuje  prawo  odwołania  od  decyzji  o  wniesieniu  sprzeciwu  do
zgłoszenia  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Wałbrzychu  za
pośrednictwem Starosty Kłodzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Informacje dodatkowe:

Brak

Karta obowiązuje od dnia 7.06.2022 r.
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