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a) Nazwa usługi
ZEZWOLENIE NA EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH Z INSTALACJI
OBJETEJ SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH
b) Symbol
6226 – Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji i monitorowanie
wielkości emisji
c) Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
d) Komórka
e) Opis sprawy
Decyzja – zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
f) Kogo dotyczy
Przedsiębiorca polski lub zagraniczny (za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego
reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej).
g) Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu
miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
2) adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
3) informację o tytule prawnym do instalacji;
4) informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz
charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
5) informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
6) określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.
Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
1) kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie
dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub
organ ten je posiada;

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz
z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;
4) plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 601/2012.
W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2
rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza
się:
1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których
mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Dodatkowo:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo w przypadku, gdy prowadzący działalność
reprezentowany jest przez pełnomocnika.
h) Miejsce składania pism
Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19
i) Termin i sposób załatwienia
30 dni od daty otrzymania wniosku, w przypadkach skomplikowanych 2 miesiące.
j) Opłaty
Opłata skarbowa na konto Gminy Żnin:
- za wydanie decyzji 82,00 zł, a w przypadku zmiany decyzji (-50%) 41,00 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: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE
47 8181 0000 0001 2742 2000 0038
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
k) Podstawa prawna
- art. 51 - ustawa z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
l) Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Starosty
Żnińskiego do Ministra Właściwego do spraw Środowiska w terminie 14 dni od chwili
otrzymania decyzji.
Zgodnie z art. 5 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych: Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia,
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do
starosty oraz marszałka województwa w sprawach rozstrzyganych na podstawie
przepisów ustawy. Jeśli opinia co do wniosku wydana przez krajowy ośrodek (KOBiZE)
jest negatywna to: zgodnie z Art. 106 k.p.a. § 5. „Zajęcie stanowiska przez ten organ
następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie”.
m) Inne informacje
II piętro, pokój nr 37,38,39,
Wiesław Rumel – kierownik wydziału,
tel. 52 30 311 00 wew. 45, e-mail: srodowisko@znin.pl
Karol Królikowski – inspektor,
tel. 52 30 311 00 wew. 44, e-mail: k.krolikowski@znin.pl
Wnioski i formularze:
-Wniosek – zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

