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Starostwo Powiatowe w Jarocinie 
Al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin 
 

tel. (062) 747-29-20 fax (062) 747-33-37 

BŚ-4 
Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym 

systemie handlu uprawnieniami do emisji 

Podstawa prawna  

Art. art. 51, art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568, z późn. zm.)  

Wymagane dokumenty  

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji. 

Wniosek powinien zawierać: 

− oznaczenie prowadzącego instalację i jego adres zamieszkania lub siedziby,   

− informację o tytule prawnym do instalacji,  

− informację o rodzaju instalacji oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania 
i miejsca emisji,  

− informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji,  

− określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.  

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć kopię pozwolenia zintegrowane 
albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego 
uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- 
Prawo ochrony środowiska. Pozwoleń tych nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane 
przez organ właściwy do wydania zezwolenia. 

Ponadto dołącza się streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym 
oraz plan monitorowania wielkości emisji. 

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 82 zł  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1827) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku 
o dokonanie czynności urzędowej.  

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek organu podatkowego (Burmistrz 
Jarocina), z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. 

Termin odpowiedzi  

zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego 



Jednostka odpowiedzialna  

Referat Budownictwa i Środowiska  

Starostwo Powiatowe w Jarocinie  

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin  

pok. 11, tel. (0-62) 740-79-40 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał decyzję 
(odwołanie składa się w Starostwie Powiatowym w Jarocinie). Odwołanie wnosi się 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi  

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

  


