
Przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z
których emisja nie wymaga pozwolenia.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
c. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość
    świadczonych usług,
d. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
e. wielkość i rodzaj emisji,
f. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
g. informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
    przepisami,
h. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub
    ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu,
    o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
    emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,   
i. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:
- za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
- za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury - przy składaniu 
kopii dokumentu.

Opłata skarbowa:

1. 120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga 
pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
2. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
3. 5 zł – za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane 
przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim;
  nr 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 pok.   
nr 12 ( parter), kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1400.
5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
6. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej
wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu 
przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,



d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię 
przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa.

Miejsce złożenia:

- sekretariat Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 czynny: 
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w godz. 730-1600, piątek w godz.730-
1500 ), 

- za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ul. 
Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Termin odpowiedzi:
Zgodnie  z  art.  152  ust.4  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  do  rozpoczęcia  eksploatacji
instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ
właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji. 

Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie 
oddziaływać na środowisko, należy dokonać:
a. na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
b. w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia 
– w przypadku instalacji już eksploatowanej.
2. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając 
pełnomocnictwo.

Prowadzący przedmiotową instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do
przyjęcia zgłoszenia informacje o: 

  1)  rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji, 
  2)  zmianie danych, o których mowa w ppkt. b – f  „Wymagane dokumenty”, 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo
zaprzestania działalności lub zmiany danych. 

Podstawa prawna:
1. 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. 
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 1070 z późn. zm.)



4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 
z późn. zm.). 

Informacje:

Szczegółowe informacje, można uzyskać w pokoju nr 33 (ul. Wiejska 3, II piętro) lub 
telefonicznie, nr tel. (15) 8725488, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w 
godz. 730-1600, piątek w godz.730-1500 ),.

Wzór wniosku do pobrania:
Druk nr OS.II.11
Druk nr OS.II.11.1

..............................................................................                ..................................... dn. ........................



                                                                                                                                    (miejscowość)
...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
                                                      (dane wnioskodawcy)
                                                                                     

            

                                                                                 STAROSTA JANOWSKI

Zgłoszenie eksploatacji instalacji,
której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 25. poz. 150 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

(Dz. U. Nr 130,poz. 880), zgłaszam następującą instalację:

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................
                                                                                                                                 ( podpis wnioskodawcy)

Załączniki: (właściwe zaznaczyć „x”):

Informacja o zgłaszanej instalacji, zgodna z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  
        środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne ( wzór: Druk nr OS.II.11.1 ),
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

…………………………………………………………………………………………………........................................,

Druk nr OS.II.11
FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE



I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których
    terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS 1)  jednostek terytorialnych, na
    których terenie znajduje się instalacja

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
   2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
   (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość
   świadczonych usług

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

9. Wielkość i rodzaj emisji  2)



....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
     przepisami

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
      określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
    Lp. 3)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): ………………………………………………

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację ……………………………

....................................................................................................................................................

……………………….
(podpis)

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie
Data zarejestrowania zgłoszenia



.............................................................................
Numer zgłoszenia

.............................................................................

Objaśnienia:
1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).
2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych – napięcie znamionowe,
a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych
anten.
3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do danego rodzaju instalacji ustępach załącznika 
nr 2 do rozporządzenia.

Druk nr OS.II.11.1


