Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
tel. +48 (22) 733 72 00; fax +48 (22) 733 72 01
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Karta Informacyjna Usługi
ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA,
MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
I.

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwarzających pola elektromagnetyczne
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla
niektórych instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
1.
2.
3.
4.

II.

Wymagane wnioski
Zgłoszenie zawierające:
a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
c. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych
usług;
d. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
e. wielkość i rodzaj emisji;
f. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
g. informację czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
h. sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska
W przypadku instalacji wytwarzających pola elekromagnetyczne zgłoszenie powinno spełniać
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż
50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej
zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:
a. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest
eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
b. numerze REGON prowadzącego instalację;
c. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
d. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w
przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska są
zróżnicowane standardy emisyjne;
e. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów
paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy
emisyjne;
1

OŚ 2/15

f. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
g. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to,
że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu
19 grudnia 2018 r.;
h. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim
obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

III.

Wymagane załączniki
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa1.
3. Oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania, o ile jest wymagane.

IV.

Dokumenty do wglądu
Brak

V.

Opłaty
Opłaty skarbowe:
a. 120 zł za przyjęcie zgłoszenia;
b. 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa.
Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa:
PEKAO S.A. Nr 49 1240 6973 1111 0010 8703 4652
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim:
PKO BP S.A. Nr 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
a. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy
konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów
międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby
zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego;
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie
czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku
z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
d. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo
wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

VI.

Termin załatwienia sprawy
30 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Nr pokoju 209, 210
Nr telefonu (22) 733 72 45, 733 72 48
Godziny pracy: poniedziałek 900- 1700, wtorek- piątek 800- 1600
Dokumenty można przesłać na adres starostwa lub złożyć w okienku podawczym na parterze urzędu.

VIII. Tryb odwoławczy
W przypadku wniesienia sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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IX.

Uwagi
1

W przypadku, gdy wnioskodawca (prowadzący instalację) działa przez pełnomocnika.

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać
na środowisko, należy dokonać na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo
zbudowanej lub zmienionej w istotny sposób można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia
zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
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