
…………………………………………     ........................................................ 
          (miejscowość, data) 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

(oznaczenie i adres prowadzącego instalację, nr REGON) 

 
 

Wójt Gminy Wiązownica 
 
 
 

ZGŁOSZENIE 

instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia 

 
 Zgodnie z art. 152 oraz art. 378 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.  zm.) proszę o przyjęcie zgłoszenia instalacji, z 

której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.  

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 (w kg/h i w Mg/rok), 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

…………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

8. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub 

ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

       

................................................................................ 
      (podpis zgłaszającego ) 

 

Uwaga! Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem  jej eksploatacji. Instalację 

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. 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. 

 

 

 



Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 

 
Instalacje wymagające zgłoszenia 
Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga 

pozwolenia, określone w rozporządzeniu 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. z 2010 r. Nr 130, poz. 881) 

z wyjątkiem: 

 

1) instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW; 

2) instalacji innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW; 

3) instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych –  o wydajności do 30 Mg na 

godzinę; 

4) instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg; 

5) instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.); 

6) instalacji stosowanych w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę; 

7) instalacji do oczyszczania ścieków; 

8) zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej; 

9) dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych; 

10) garaży; 

11) instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów 

emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

 gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa 

przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji  grawitacyjnej,  

 żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi 

lub wartościami odniesienia w powietrzu. 

 

Wymagane dokumenty: 

I. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, 

zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska powinno 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 ograniczenia wielkości emisji, 

7) informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz 

listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 

lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 



 

II. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

Opłaty: 

1) 120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z 

których emisja nie wymaga pozwolenia. 

2) 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w 

tym prokura). 

3) Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Wiązownica (nr konta: 29909610142002140002020002) lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Gminy Wiązownica. 

4) Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot 

opłaty skarbowej następuje na wniosek. 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Sekretariat Urzędu Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 pok.22 I piętro 

tel. (16) 622-36-31, 622-36-32 

 

Termin i sposób załatwienia:  

 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. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 

zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880). 

5. 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. z 2010 r. Nr 130, poz. 881). 

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225,  poz. 1635, z późn. zm.). 


