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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. 152 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 roku,
poz. 1232 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880),

III. WYMAGANE DOKUMENTY

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; opis stosowanych metod ograniczania wielkości,
6. opis stosowanych metod ograniczania emisji,
7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

IV. OPŁATY

Opłatę skarbową za przyjęcie zgłoszenie instalacji uiszcza się na podstawie części I ust. 13 załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1628) w wysokości 120 złotych
(słownie: sto dwadzieścia złotych).
Za wydanie zaświadczenia, na wniosek strony o przyjęciu zgłoszenia uiszcza się opłatę skarbową, na podstawie
części II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 roku,
poz. 1628) w wysokości 17 złotych (słownie: siedemnaście złotych).

Opłatę należy dokonań na konto:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32

PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle
02 1020 3668 0000 5702 0264 3229

UWAGI: o przyjęciu  zgłoszenia organ informuje stronę pisemnie. Zaświadczenie jest wydawane na wniosek
strony po uiszczeniu opłata skarbowej.

KARTA USŁUGI

Zgłoszenie instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia
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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. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


