Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na
środowisko.
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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Oddział ds. Szkód w środowisku oraz Informacji o Środowisku
Zadanie

Zgłoszenie instalacji znajdującej się na terenie zamkniętym ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej
negatywnie oddziaływać na środowisko

Podstawa prawna

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, część I ust. 13 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty
potrzebne do rozpatrzenia
sprawy

Zgłoszenie instalacji 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 ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
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 art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, 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 w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo
ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;
5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art.
146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska 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 grudnia 2018 r.;
8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
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 art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, 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.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Forma załatwienia sprawy

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

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
tel.: 41 34-35-340, fax: 41 34-35-343
e-mail: sekretariat.kielce@rdos.gov.pl

Opłata

120 zł
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej
negatywnie oddziaływać na środowisko

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje odwołanie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Uwagi / inne informacje

Zgodnie z art. 378 ust. 2 Prawa ochrony środowiska regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach
zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej. 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. Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi
właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: 1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji; 2) zmianie danych, o których mowa w ust. 2
pkt 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgłoszenia, o którym mowa wyżej (pkt 1, 2), należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia eksploatacji
instalacji albo zakończenia eksploatacji instalacji lub zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b ustawy Prawo ochrony
środowiska, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w art. 152 ust. 2c ustawy Prawo ochrony środowiska.
Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w 152 ust. 1 i w ust. 6 pkt 2, oraz informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, prowadzący instalację, objętą
obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.
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