
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony 

zgodnie z art. 184 ust. 2, 2c, 2d i 3 oraz art. 221 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

2. Prowadzący instalację przedstawiając informację o tytule prawnym do instalacji (jako zespołu 

urządzeń zlokalizowanych na terenie zakładu), powinien określić teren zakładu, lokalizację 

instalacji oraz tytuł prawny podmiotu do urządzeń i terenu zakładu (tj. prawo własności, 

użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek 

zobowiązaniowy). 

3. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu  

(np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika. 

4. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 k.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony 

odpis pełnomocnictwa. 

5. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 

 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie 

prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (np. aktualny wypis z rejestru 

prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS) – art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, 

 streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym – art. 184 ust. 4 pkt 3 ww. 

ustawy, 

 zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację (osoba fizyczna albo wspólnik, 

prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego 

osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)  

za przestępstwa przeciwko środowisku – art. 184 ust. 4 pkt 7, w związku z art. 186 ust. 1 pkt 

8 ww. ustawy, 

 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów 

lub pyłów do powietrza, za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury, 

 oświadczenie w celu ustalenia wysokości opłaty - w przypadku opłaty skarbowej  

w wysokości 506 zł. 

Opłaty: 

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 2011 zł 

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty 

prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich 

przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców – 506 zł 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miasta 

Olsztyn) lub bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Olsztyn  

Nr: 63 1020 3541  0000 5002 0290 3227  

Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów  

z instalacji (…) 

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej 

 

Termin odpowiedzi:  

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia dostarczenia wymaganych 

dokumentów 

 

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za 

pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Podstawa prawna: 

 art 181 ust. 1 pkt 2; art. 220; art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska 

 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 

http://www.powiat-olsztynski.pl/wp-content/uploads/2013/10/wniosek-o-pozwolenie-na-emisje.rtf
http://www.powiat-olsztynski.pl/wp-content/uploads/2016/01/o%C5%9Bwiadczenie-ustalenie-wysoko%C5%9Bci-op%C5%82aty-skarbowej.rtf

