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BŚ-3 Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 

Podstawa prawna  

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 
519, z późn. zm.)  
 
Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 
środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. 

Wymagane dokumenty  

1. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga zgłoszenia.  

Zgłoszenie instalacji powinno zawierać: 

− oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;  

− adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;  

− rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 
świadczonych usług;  

− czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);  

− wielkość i rodzaj emisji;  

− opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;  

− informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami; 

Rodzaje instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenie (Dz. U. Nr 130, poz.880) oraz 
rozporządzeniem  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. Nr 130, poz. 881), to w szczególności:  

a)   energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do: 

− 5 MW  opalane węglem kamiennym,  

− 10 MW - opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, 
benzyną lub węglem kamiennym i koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, 
olejem opałowym, benzyną, jeżeli nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu 
kamiennym nie przekracza 5 MW,  

− 15 MW - opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem 
kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, 
benzyną, jeżeli nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, 
drewnie, słomie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie nie przekracza 
10 MW;    



b)   inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5 MW do 1 MW, opalane 
węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, 
benzyną, paliwem gazowym, z których:  

− wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw 
lub  

− wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych 
instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% 
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia;  

c) do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych;  

d) do przechowywania owoców, warzyw, zboża lub innych płodów rolnych lub leśnych;  

e) do przetwórstwa owoców i warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na 
rok;  

f) do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych;  

g) do chowu lub hodowli zwierząt, zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.);  

h) do produkcji szkła o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę;  

i) do produkcji wapna palonego o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę;  

j) stosowane w gastronomii przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;  

k) zbiorniki materiałów sypkich o pojemności mniejszej niż 50 m3. 

Instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu 
wytworzenia wyłącznie energii.  

Opłaty  

Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na 
środowisko - 120 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 dokonania 
zgłoszenia.  

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  

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia 
zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze 
decyzji. 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 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. 

  
 
 


