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I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Plac Wolności 13, pokój nr 32
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 472 20 00 wew. 49 lub +48 77 40 52 749, fax. +48 77 472 32 95
email: srodowisko@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

niezbędne dokumenty należy przedłożyć w
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
Plac Wolności 13, pokój 27
(pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:00 - 15:00).

II. PODSTAWA PRAWNA

art. 184 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ; art. 221 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.)

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, ( oznaczenie głównego
prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych  prowadzących
oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska –
w przypadku wniosku prowadzących oznaczone części instalacji),

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. informację o tytule prawnym do instalacji,
4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną

źródeł powstawania i miejsc emisji,
5. ocenę stanu technicznego instalacji,
6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
8. bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem

technologicznym,
9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej

eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch,
awaria, wyłączenia,

11. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i
moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,

12. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
13. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
14. wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
14. zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
15. planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie

emisji,
16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub

ewidencjonowania wielkości emisji,
17. przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska,
18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

.Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny
zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143. wraz
z kopią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka
decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana.

KARTA USŁUGI

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
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Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli

prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz informacji, o których
mowa powyżej, powinien także zawierać:
1. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
2. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę

wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
3. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów

lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy
o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym
(Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),

4. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
5. aktualny stan jakości powietrza,
6. określenie warunków meteorologicznych,
7. graficzne przedstawienie wyników obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych

metodyk modelowania.
8. określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w mg/m3

gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 °K i ciśnieniu 101,3 kPa, a także w kg/h
oraz w Mg/rok,

9. usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych
do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

IV. OPŁATY

Opłatę skarbową za wydaną decyzją uiszcza się na podstawie części IV ust. 40 załącznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1628) i tak:

Od pozwoleń na wprowadzenie substancji lub energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów
o ochronie środowiska:
1. w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 2011 zł

2.
z związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców

506 zł

3. pozostałe 506 zł

Opłatę należy dokonań na konto:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle
02 1020 3668 0000 5702 0264 3229

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 Kpa:
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,
- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody

przedstawione przez stronę,
- nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem
Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego


