Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na terenach zamkniętych.
2013-11-24

Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Zarządzania Środowiskiem
Zadanie

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na terenach zamkniętych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

Wniosek należy sporządzić zgodnie z art.184 ust.1-3 oraz art.221.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą
ﬁzyczną;
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
3) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – art.6 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Forma załatwienia sprawy

Decyzja.

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 887-101-300, fax: 95 71-25-045
e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

Opłata

Pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:
1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2011 zł;
2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł;
3) pozostałe – 506 zł.
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.:
Nr konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
Tytuł wpłaty: „Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza”.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi / inne informacje

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do wydania pozwolenia, gdy instalacja znajduje się na terenie zamkniętym, tj. terenie, a w
szczególnych przypadkach obiekcie budowlanym lub jego części, dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczonym w sposób
określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograﬁczne

Wnioski do pobrania

Brak

