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 – 09 - ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, KTÓRYCH UŻYTKOWANIE
NIE WYMAGA POZWOLENIA
OPIS SPRAWY / ZADANIA:
Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia określa ją rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia
(Dz. U. Nr 130, poz. 880) i w sprawie przypadków, w których w prowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia ( Dz. U. Nr 130, poz. 881)
KOGO DOTYCZY:
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności
gospodarczej.

CZAS REALIZACJI:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do
rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w
terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia powinno zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oznaczenia prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych
usług,
czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
wielkość i rodzaj emisji,
opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
informacje czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji
OPŁATY:

Opłata za przyjęcie zgłoszenia 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 zgłoszenia.
Wysokość opłaty skarbowej:
 120,- zł – za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji,
z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;
Opłatę należy uiścić:



w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce przy Pl. Kościuszki 1,
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sokółce:
PKO Bank Polski SA.
86 1020 1332 0000 1002 0983 4641

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, w której organ zgłasza sprzeciw, przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Sokólskiego,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.,
poz. 23 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r. poz. 672
z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji ,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków,
w których w prowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
( Dz. U. Nr 130, poz. 881)
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:
Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój Nr 57, II piętro,

Telefon

85-711-08-24 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i
Architektury
85-711-08-45 – Kierownik Referatu
85-711-08-12 – pracownik odpowiedzialny merytorycznie

Fax

Starostwo Powiatowe w Sokółce: 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 przyjęcie zgłoszenia instalacji – pdf
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji – docx

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

