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

ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA
NIE WYMAGA POZWOLENIA
II. PODSTAWA PRAWNA

 art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1510)
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
 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
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej można przystąpić, jeżeli organ
właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zgłoszenie instalacji związanej z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza
powinno zawierać:
 oznaczenie 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,
 informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
przepisami,
1. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne powinno zostać złożone
na wzorze formularza zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
VI. OPŁATY

 Opłata skarbowa od przyjęcia zgłoszenia – 120 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 zgłoszenia dla…”
 Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Brak
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Sprzeciw w sprawie rozpoczęcia eksploatacji zgłaszanej instalacji następuje w formie
decyzji, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej
eksploatacji.
Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana,
prowadzący jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona
objęta tym obowiązkiem.
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
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