Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza na terenach zamkniętych.
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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Zarządzania Środowiskiem
Zadanie

Zgłoszenie instalacji na terenach zamkniętych, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Podstawa prawna

1. Prawo ochrony środowiska – art.152;
2.w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Wymagane dokumenty
potrzebne do rozpatrzenia
sprawy

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji na terenach zamkniętych, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
8) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – art.6 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Do wniosku należy dołączyć :
1) kserokopię wypisu z KRS-u , ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub
dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w
obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą ﬁzyczną), potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Forma załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić , jeżeli organ
właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

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

120 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 zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko”.

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 przyjęcia zgłoszenia, 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.
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. Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Prowadzący
instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, jest obowiązany zgłosić ją w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym
została ona objęta tym obowiązkiem
Prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji;
2) zmianie danych. Zgłoszenia, o którym mowa, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności
lub zmiany danych.

Wnioski do pobrania

Brak.

