PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI MOGĄCYCH NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA
ŚRODOWISKO, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA
Z UWAGI NA:
- WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA
- WPROWADZANIE DO ŚRODOWISKA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
INFORMACJA

I.

Krok po kroku

1. Sporządź wniosek (zgłoszenie) zgodnie z art. 152 ust. 2, ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska;
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty;
3. Dokonaj opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia instalacji i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku;
4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww.
dokumentu;
5. Skompletowane dokumenty złóż w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku bądź wyślij
pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik, lub prześlij
drogą elektroniczną korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP;
6. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji
można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji;
II. Wymagane Dokumenty
1. Wniosek zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie
wymaga pozwolenia, sporządzony zgodnie z art. 152 ust. 2, ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska.
W przypadku zgłoszenia instalacji emitującej gazy i pyły do powietrza, zastosowanie mają dodatkowo:
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510);

2. Oświadczenie zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych
(w przypadku podmiotów posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, m.in. jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne,
spółek cywilnych);
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej;

4. Opłaty
1. 120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na
środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz ich odpisu, wypisu lub kopi - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
3. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej
pełnej lub zaczętej stronicy;
4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik:
Bank PKO BP, nr konta: 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885
5. Miejsce i sposób złożenia oraz odbioru
1. Miejsce i sposób złożenia:
a) osobiście do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku,
b) za pośrednictwem poczty,
c) drogą elektroniczną korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP
2. Miejsce i sposób odbioru:
a) za pośrednictwem poczty,
b) osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - po uprzednim uzgodnieniu z
pracownikiem prowadzącym sprawę.
6. Termin przyjęcia zgłoszenia
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można
przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
7. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.
8. Uwagi
1. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1 art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.)., jest obowiązany do dokonania zgłoszenia
przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5 tego artykułu;
2. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można
przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji;

3. W przypadku zgłoszenia instalacji emitującej gazy i pyły do powietrza, prowadzący tą instalację powinien
wykazać na podstawie obowiązujących przepisów, że eksploatowane urządzenia są zwolnione
z obowiązku uzyskania pozwolenia emisyjnego na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
a podlegają jedynie zgłoszeniu. Zastosowanie mają w tym przypadku:
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510);

4. Sprzeciw, o którym mowa w ust. art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska, jest wnoszony, jeżeli:
a) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów
emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
b) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
5. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.
4 art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska , wydać zaświadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu,
o którym mowa w ust. 4, oraz uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji. 4c art. 152
w/w ustawy;
6. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji lub urządzenia, o którym mowa w art. 122a ust. 1 w/w ustawy,
zmienionego w sposób istotny lub będącego przenośnym wolnostojącym masztem antenowym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane można przystąpić bezpośrednio
po doręczeniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1;
7. W przypadku gdy organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia wniesie sprzeciw w drodze decyzji w zakresie, o którym mowa w ust. 4a art. 152 w/w ustawy,
prowadzący tę instalację lub użytkownik tego urządzenia wstrzymuje jego eksploatację;
8. Instalację, o której mowa w ust. 1 art. 152 w/w ustawy, 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;
9. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1 art. 152 w/w ustawy, jest obowiązany:
a) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
− rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
− zakończeniu eksploatacji instalacji,
− zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo objętych
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c;
b) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter
istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12
miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, albo od
dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4b;

10. Podstawa prawna
a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
b) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;
e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia;

