WYDAWANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA
INFORMACJA

I.

Krok po kroku

1. Sporządź wniosek zgodnie art. 184 ust. 2, 2c, 2d i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska;
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty;
3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 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 ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, twoja sprawa
zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w
przypadku uzupełnień wniosku termin może ulec wydłużeniu);
7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru);
8. Podczas odbioru decyzji okaż dokument tożsamości;

II. Wymagane Dokumenty
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie
z art. 184 ust. 2, 2c, 2d i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska;
2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
4. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
o którym mowa w art. 184 ust. 4 pkt 7 lit a ustawy Prawo ochrony środowiska;
5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, zgodne z art. 7 ust. 1. Pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców;
6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
7. 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);

8. Opłaty
1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
a) 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez dużych przedsiębiorców,
b) 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców,
c) 506 zł - pozostałe.
2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków pozwolenia - 50 % stawki określonej od
pozwolenia dla każdego rodzaju działalności.
3. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz ich odpisu, wypisu lub kopi - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
4. 5 zł - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – opłata skarbowa za wydanie odpisu pozwolenia.
5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik:
Bank PKO BP, nr konta: 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885
6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi w całości, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono pozwolenia,
lub w części, jeżeli opłata była większa niż wymagana. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek
skierowany do Urzędu Miasta w Świdniku.
9. 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.
10. Termin wydania pozwolenia
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo przedsiębiorców:
a) do 1 miesiąca,
b) do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
c) W przypadku stwierdzenia braków formalnych i konieczności uzupełnienia wniosku, termin
rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 32 ust. 4 ustawy
Prawo przedsiębiorców).

11. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.
12. Uwagi
Jeżeli planowana inwestycja (dotyczy budowy, przebudowy, rozbudowy, montażu) jest wymieniona
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, to przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, należy uzyskać decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, stosownie do art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
13. 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 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu;
e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu;
f)

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;

g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania
odpadów;

