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KARTA USŁUG
SYMBOL OSR-04

OPIS POSTĘPOWANIA

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW
1) wniosek, który zawiera informacje wskazane w art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) - wzór dostępny
w Wydziale lub na stronie internetowej
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3) oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeśli zostało
udzielone
4) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
5) dokument, o którym mowa w art. 184 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), potwierdzający, że
wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący
instalację nie jest osobą fizyczną
6) operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 184 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)
7) postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art.
42 ust. 4c. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701)
8) zaświadczenie/a o niekaralności prowadzącego instalację, o którym mowa w art. 184 ust. 4
pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.
799 z późn. zm.):
- za przestępstwa przeciwko środowisku
- będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka
zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164
lub art. 168 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018
r., poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 oraz z 2018 r., poz. 20, 305 i 663)
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podlega opłacie skarbowej
w wysokości:
a) 2011 zł – od uzyskania pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska
wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą - cz. III ust. 40 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
b) 506 zł – od uzyskania pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska
wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w
rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - cz. III ust. 40 pkt.
2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1000 z późn. zm.)
c) 506 zł – od uzyskania pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska
wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska w pozostałych przypadkach - cz. III
ust. 40 pkt. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

d) 17 zł - od dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis,
wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – cz. IV załącznika do
ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze (ul. Sudecka 29, parter lub Pl.
Ratuszowy 58, przybudówka I piętro) lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze:
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
Bank MILLENIUM S.A.
nr rachunku: 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Punkt Kancelaryjny I: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia
Góra (parter)
Punkt Kancelaryjny II: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia
Góra (parter)
MIEJSCE WYKONYWANIA
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra II piętro, pok. 224, tel. 75/647 32 15, email: srodowisko@powiat.jeleniogorski.pl
SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Wydanie decyzji administracyjnej.
CZAS REALIZACJI
Do 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza. Do 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM
Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za
pośrednictwem Starosty Jeleniogórskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
Osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
PODSTAWA PRAWNA
-

Art. 180-192, art. 221-229 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
Cz. III ust. 40 pkt. 1,2,3 oraz cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

WZORY WNIOSKU/-ÓW DO POBRANIA
1) Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
(Plik_Nr_1_Wniosek_OSR-04_Wprowadzanie_gazow_i_pylow_do_powietrza.doc)
GODZINY URZĘDOWANIA
-

poniedziałek, wtorek i czwartek
środa
piątek

730 - 1530
730 - 1630
730 – 1430
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