KARTA INFORMACYJNA OS-14
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ZEZWOLENIE NA EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH
Podstawa prawna:
art. 51 i 52 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (Dz. U. 2017 r. poz. 568 ze zm.) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) - załącznik część III ust. 44 pkt 2.
Wymagane dokumenty:
wniosek z wymaganiami zawartymi w art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2017 r. poz. 568 ze zm.).
●

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
Art. 53. [Wniosek o wydanie zezwolenia]
1. 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.
2. 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.
3. 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;
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.
Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82 zł,
wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim znajdującej
się w siedzibie Starostwa Powiatowego (pokój 010) gdzie nie pobiera się opłaty
manipulacyjnej lub w kasie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim albo na konto: 94 8340
0001 0001 1400 2000 0001 Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim, tytuł wpłaty – opłata
skarbowa za zezwolenie
●
●

Termin załatwienia sprawy:
do miesiąca od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów,
w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy
●
●

Miejsce załatwienia sprawy:
pokój 314, telefon: 58 767-35-86
●

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 730 - 1530
●

Jednostka wykonująca:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
●

strona 1 z 2

Jednostka nadzorująca:
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
●

Tryb odwoławczy:
Minister Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego
●

Uwagi:
szczegółowych informacji udzielają Naczelnik i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa
●

strona 2 z 2

