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ZAŚWIADCZENIE
o braku wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia eksploatacji instalacji wytwarzającej pola 

elektromagnetyczne

Działając stosownie do art. 152 ust. 4b. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 2019 r., poz. 1396 ze zm. - dalej jako p.o.ś.), po otrzymaniu 
w dniu 01 lipca 2020 r. zgłoszenia o jakim mowa w art. 152 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1369 ze zm., zwanej dalej jako p.o.ś.) jak również 
w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510) i rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłaszania instalacji wytwarzających pola 
elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879) – zaświadcza się, iż Prezydent Miasta Łodzi nie 
wnosi sprzeciwu do eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora 
P4 Sp. z o.o. z/s. w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, zlokalizowanej w Łodzi przy 
ul. Sienkiewicza 85/87, o nazwie LOD8817_A.

Niniejsze zaświadczenie wydaje się z urzędu, przed upływem terminu, o jakim mowa w art. 152 
ust. 4 p.o.ś. Wydanie zaświadczenia uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

Pouczenie:

 eksploatację instalacji prowadzić należy w sposób gwarantujący dotrzymanie przepisów, dotyczących 
wprowadzania gazów i pyłów do powietrza - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87),

 zgodnie z art. 152 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. p.o.ś. – prowadzący instalację jest zobowiązany 
przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o: rezygnacji z rozpoczęcia 
albo zakończenia eksploatacji instalacji lub zmianie danych określonych w art. 152 ust. 2 ww. ustawy, 
jak również dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji 
ma charakter zmiany istotnej.

Załącznik: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Z-CY DYREKTORA

Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa

(-)
Piotr Bugajak

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie 
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia 
wyrażenia zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie internetowej 
www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Sprawę prowadzi: 
inspektor Katarzyna Nowacka  tel. 42 638 – 47 – 41
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