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POWIAT OBORNICKI 

 

STAROSTWO POWIATOWE  

W OBORNIKACH 

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ 
OS.09 

    

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCEJ 

NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO  

Z  UWAGI NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Zgłoszenie – spełniające wymagania określone w art. 152 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) 

 
INFORMACJE O ZAWARTOŚCI ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA 

POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Z UWAGI NA 
WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA 

 

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

środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, winno zawierać: 

1.oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;  

2.adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;  

3.informacje o prowadzonej działalności, w tym:  

a. rodzaj i zakres prowadzonej działalności- krótka charakterystyka;  

b. wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług (w ciągu roku);  

c. rodzaj i ilość stosowanych surowców i materiałów (w tym karty charakterystyki stosowanych 

surowców);  

4.czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 

 5.wielkość i rodzaj emisji (przedstawiony w sposób pozwalający na stwierdzenie, że eksploatacja instalacji   

nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu lub standardów 

emisyjnych, odpowiednio do rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacji);  

6.opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;  

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

8.podpis zgłaszającego (tj. prowadzącego instalację).W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy 

cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady 

łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie 

powinno zawierać także informacje o:  

1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane 

(kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);  

2) numerze REGON prowadzącego instalację;  

3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;  

4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których są 

zróżnicowane standardy emisyjne;  

https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,26417,nformacje-o-zawartosci-zgloszenia.pdf#page=1
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,26417,nformacje-o-zawartosci-zgloszenia.pdf#page=1
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,26417,nformacje-o-zawartosci-zgloszenia.pdf#page=2
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,26417,nformacje-o-zawartosci-zgloszenia.pdf#page=2
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5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów 

paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne;  

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;  

7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że 

użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia2018 

r.;  

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim 

obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.  

 

Ponadto, w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej 

niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej 

zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:  

1)  z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w 

przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do 

użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a 

jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich 

temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,  

2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w 

przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do 

użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku - do zgłoszenia 

należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.  

 

Uwaga! Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, 

ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o 

przyjęciu zgłoszenia oraz wszczyna postępowanie o wydanie decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1a 

ustawy Prawo ochrony środowiska.  

 

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. 

Załączniki: 

 oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy 

prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika, 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
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MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, 

Biuro Podawcze (parter) 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony 

Środowiska, pokój 209, II piętro. 

tel.2973133 e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl 

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 

209. 

 

OPŁATY 

Opłatę skarbową w wysokości 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia instalacji należy uiścić na konto Urzędu 

Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki konto PKO BP w Obornikach 64 

1020 4128 0000 1002 0006 9161 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

30 dni. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. 

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.  

 

PODSTAWA PRAWNA 

 Art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze 
zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880 ze zm.) 

 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) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2096 ze zm.). 

TRYB ODWOŁAWCZY 

W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania decyzji 

 

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI 
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Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - II 

piętro, pok. 209, tel. 061 297 31 35, 297 31 33 

 


