
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 
 

Wymagane dokumenty: 

Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko powinno zawierać dane 

określone w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj: 

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, 

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych 

usług, 

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny), 

5) wielkość i rodzaj emisji, 

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, 

7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW  

i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią 

instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także 

informacje o: 

1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest 

eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności); 

2) numerze REGON prowadzącego instalację; 

3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 

4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których  

w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne; 

5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem 

rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane 

standardy emisyjne; 

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 

7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, 

że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu  

19 grudnia 2018 r.; 

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym 

średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. 

 

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej 

niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji 

wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako 

średnia krocząca: 

1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., 

a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., 

oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 

godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie 

wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku, 

2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r.,  

a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego 

do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku 

- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania. 

Zgodnie z art. 154 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia 

ustala, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej 

instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji. 

 

W przypadku instalacji do przeładunku, magazynowania paliwa (np. zbiorniki paliw) należy 

zwrócić uwagę na następujące informacje zawarte w zgłoszeniu: 

1) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji – adres oraz określenie 

numerów działek wraz z obrębem ewidencyjnym, na których jest zlokalizowany zakład (teren, 

do którego podmiot posiada tytuł prawny), 



2) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych 

usług – roczny obrót paliwem (określenie w odniesieniu do rodzaju paliwa), 

3) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) – czas emisji w godzinach w roku 

4) wielkość i rodzaj emisji – należy ustalić biorąc pod uwagę: parametry zainstalowanych urządzeń, 

ilość i rodzaj paliwa, którym napełniane są zbiorniki paliw, czas emisji, 

5) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji – jeśli są zastosowane, 

6) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

np.: 

 czy eksploatacja instalacji z ustaloną wielkością emisji nie powoduje przekroczeń standardów 

jakości środowiska lub wartości odniesienia substancji w powietrzu?  

 czy budowa lub przebudowa instalacji została wykonana zgodnie z warunkami decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli była wymagana), w szczególności w zakresie 

wyposażenia instalacji w środki ograniczające emisję gazów do powietrza?  

 

Zgodnie z art. 152 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ) - Sprzeciw, o którym mowa 

w art. 152 ust. 4, jest wnoszony, jeżeli: 

1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych 

lub standardów jakości środowiska  

2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 POŚ. 

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy pkt 1 i 2 POŚ - Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo 

zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są :  

1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków 

technicznych chroniących środowisko;  

2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji  

   (w  zakresie ochrony powietrza). 

 

Zgłoszenia oraz informacje, o których mowa w ust. 1, 6 i 7a, ustawy Prawo ochrony środowiska 

dokonuje się lub przekazuje w postaci papierowej lub elektronicznej (za pomocą ePuap) -art. 152 ust. 

8a ww.ustawy. 

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

 

Opłaty: 
 120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia 

 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa 

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

Olsztyn) lub bezgotówkowo na rachunek: 

Urząd Miasta Olsztyna Nr: 63 1020 3541  0000 5002 0290 3227 

Tytuł przelewu – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji o nazwie  (…) 

Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku 

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. 

 

Termin odpowiedzi:  

30 dni od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów  

 

Tryb odwoławczy: 

W przypadku wydania decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

 

Podstawa prawna: 
 art. 152; art. 154, 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 rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2019 r., poz. 1510 -t.j.) 

 rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010 r. 

Nr 130 poz.881) 


