STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl
KARTA USŁUGI

OŚA – 10 – POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA
OPIS SPRAWY / ZADANIA:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek na udzielenie pozwolenia na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza.
Do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie
prawnym (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu
z Krajowego Rejestru Sądowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
b) dowód wpłaty uiszczenia opłaty skarbowej,
c) streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
d) oświadczenie celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej.
Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta – parter budynku Starostwa Powiatowego w
Sokółce.
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta wszczyna postępowanie
administracyjne.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta informuje Stronę/-y o
możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, prawem wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.
Po upływie terminu na zapoznanie się z materiałem dowodowym, Starosta wydaje decyzję na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

KOGO DOTYCZY:
Podmiot prowadzący instalację

CZAS REALIZACJI:
1 miesiąc – od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego
2 miesiące – w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych od dnia wszczęcia postępowania,
zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek prowadzącego instalację o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, zawierający informacje wymienione w art. 184 i 221 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
OPŁATY:

Opłata za wydanie pozwolenia pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Pobranie opłaty następuje w dniu złożenia wniosku w sprawie wydania pozwolenia.
1. Opłata skarbowa w wysokości:
- 2011,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
lub
- 506,00 zł działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej.
2. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.
Opłat można dokonywać:
- w Kasie w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce,
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sokółce:
PKO Bank Polski SA.
86 1020 1332 0000 1002 0983 4641
TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010
r. Nr 130, poz. 881).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827,
z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1829
z późn. zm.).
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:

Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka
pokój nr 60A, II piętro

Telefon

Fax

85-711-08-24 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i
Architektury
85-711-08-45 – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
85-711-08-45 – pracownik odpowiedzialny merytorycznie

85-711-20-08

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKTRONICZNE:

Wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – pdf
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – docx

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

