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a) Nazwa usługi
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE
WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA
ŚRODOWISKO
b) Symbol
6221 – Zgłoszenie instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia.
c) Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
d) Komórka
e) Opis sprawy
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej
negatywnie oddziaływać na środowisko.
f) Kogo dotyczy
Osoby prowadzące instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
g) Wymagane dokumenty
Zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji instalacji zawierające:
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- rodzaj i zakres prowadzenia działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość
świadczonych usług,
- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia, godziny),
- wielkość i rodzaj emisji,
- opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
- informacje, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny
z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowo:
- dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością,
- w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument
potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
- dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej za zgłoszenie,
- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,

- w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wnioskodawcy.
h) Miejsce składania pism
Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19
i)

Termin i sposób załatwienia
Przyjęcie zgłoszenia instalacji - w terminie do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia lub
decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

j)

Opłaty
Opłata skarbowa na konto Gminy Żnin:
- za przyjęcie zgłoszenia: 120,00 zł,
- 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot
zwolniony z opłaty skarbowej).
Tytułem: Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE
47 8181 0000 0001 2742 2000 0038
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania zgłoszenia.

k) Podstawa prawna
- art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków,
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
l)

Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia służy
stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Starosty Żnińskiego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od chwili
otrzymania decyzji.

m) Inne informacje
II piętro, pokój nr 37,38,39.
Wiesław Rumel – kierownik wydziału,
tel. 52 30 31 100 wew. 45, e-mail: srodowisko@znin.pl
Karol Królikowski - inspektor,
Tel. 52 30 31 100 wew. 44, e-mail: k.krolikowski@znin.pl
Wnioski i formularze:
- Wniosek – zgłoszenie instalacji

