ZGŁOSZENIE INSTALACJI MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ
NA ŚRODOWISKO, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA
NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Podstawa prawna:
• art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.
z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880),
• 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 (Dz. U. Nr 130, poz. 881).
Wymagane dokumenty:
• zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na
środowisko - zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U.z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.)
• tytuł prawny
• wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki cywilnej
• zaświadczenie REGON
• zaświadczenie NIP
• dowód opłaty skarbowej
Opłata skarbowa: zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.
z 2015 r., poz. 783 z póź. zm.).
*120 zł
Nr konta UM i G Białobrzegi 53 9117 0000 0000 0576 2000 0010 z dopiskiem:
„Opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji”.
Termin odpowiedzi:
Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska 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.
Jednostka odpowiedzialna:
• Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
w Białobrzegach
Plac Zygmunta Starego 9, pokój nr 1
tel. 48 613 34 14 w. 120
ros@bialobrzegipowiat.pl

Powiatowego

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j.Dz.U. z 2013r., poz.1232 z póź. zm.) zgłoszenie instalacji
niewymagającej pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
powinno zawierać:
1) Oznaczenie prowadzącego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkości świadczonych
usług.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
5) Wielkości i rodzaj emisji (kg/h i Mg/rok).
6) Opis stosowania metod ograniczenia metod emisji.
7)Informację, czy stopień organizacji jest zgody z obowiązującymi przepisami.

