KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. STEFANA OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300 (centrala)

REFERAT
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

I. TYTUŁ SPRAWY

POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
II. PODSTAWA PRAWNA

 art. 180 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1000 z późn. zm.)
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
tel. (32) 45 97 338,
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek
od 7.30 do 17.00
piątek
od 7.30 do 14.00
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.
2. 60 dni – sprawy szczególnie skomplikowane.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek powinien zawierać:
 oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu
odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji
zgodnie z przepisami ochrony środowiska,
 adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 informację o tytule prawnym do instalacji,
 informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz
charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 ocenę stanu technicznego instalacji,

 informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia
wymagań ochrony środowiska,
 informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 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 i wyłączenia (określenie wielkości
emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h
i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także
w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy),
 warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment
zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji,
 informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach
odbiegających od normalnych,
 informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów
było wymagane,
 zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla
instalacji,
 proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na
celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w
okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin
zakończenia tych działań,
 proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych
z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub
ewidencjonowania wielkości emisji (sytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości
emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany
zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów),
 deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej
części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest
przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ
na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób
dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji,
 czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów
do powietrza w ciągu roku,
 określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów
przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub
powstającego produktu,
 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 1966r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
 określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 aktualny stan jakości powietrza,
 określenie warunków meteorologicznych,

 wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania
wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
Załączniki:
 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem),
 streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo kopię
takiej decyzji, jeżeli została wydana,
 ewentualne pełnomocnictwo.
VI. OPŁATY

Opłata skarbowa:
 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011 zł,
 w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców – 506 zł,
 pozostałe – 506 zł,
 Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł,
 Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze w budynku B pokój nr 2 gotówką
lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz
nr 78105010701000000400033692 z dopiskiem „za przyjęcie pozwolenia dla…”
 Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Brak.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

Pozwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo
Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,
Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować
się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@powiatraciborski.pl
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie
Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/OCHRONA_SRODOWISKA.
html
Data: 08.10.2019r.
Opracował: Katarzyna Trybuś
Data: 08.10.2019r.
Zatwierdził: Barbara Kostka

