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www.powiat.elk.pl                                   powiat@powiat.elk.pl  

Nazwa sprawy Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej 

negatywnie oddziaływać na środowisko.  
 

Podstawa prawna Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska           

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.). 

Wymagane dokumenty Zgłoszenie 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 ograniczenia wielkości emisji; 

- informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny  

z obowiązującymi przepisami; 

- sprawozdanie z wykonanych pomiarów pół elektromagnetycznych, o których 

mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 

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, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 146 ust. 3, 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. 

Załączniki: 

- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub 

urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty 



skarbowej. 

 Zgłoszenia dokonuje się lub przekazuje w postaci papierowej lub 

elektronicznej. 

Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 120 zł. 

Zgodnie z treścią części I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada          

2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł 
 

Opłaty należy wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku lub przelewem na 

konto Urzędu Miasta w Ełku nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699. 
 

Kasa Starostwa Kasa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pok. nr 258,  

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 do 15:00.  

Kasa prowadzi wpłaty z tytułu  opłaty skarbowej oraz przyjmuje wpłaty 

gotówkowe. Kasa nie pobiera żadnych prowizji. 

 

Sposób dostarczenia 

dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego 

pełnomocnika, względnie przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ełku. 

 

Miejsce złożenia 

dokumentów 

Biuro Starosty Ełckiego, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127 

www.powiat.elk.pl 

Tel.  (87) 621 83 00 e-mail: sekretariat@powiat.elk.pl 

Fax. (87) 621 83 39 

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym 

pracownikiem kieruje do niego interesanta. 

 

Sprawę załatwia i udziela 

szczegółowych wyjaśnień 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 375 (II piętro), Tel. (87) 

615 65 53 

e – mail: monika.jankowska@powiat.elk.pl 

Godziny urzędowania 
Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30. 

Termin załatwienia 

sprawy 

Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska – przyjęcie 

zgłoszenia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia powinno nastąpić  
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Jeżeli w ww. terminie 

właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, prowadzący instalację 
może rozpocząć jej eksploatację. 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia 

sprzeciwu. 
 

Tryb odwoławczy W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, stronie 

przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku. 
 



Informacje dodatkowe 

 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia /Dz. U z 2019 r.  poz.1510/  
 

1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, 
wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub 

rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. 

2.   Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pół elektromagnetycznych wymagają: 
1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne  

o  napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV; 

2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, 

których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej 

niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 

kHz do 300 GHz. 
 

Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają 
instalacje: 

1. Instalacje energetyczne – o nominalnej mocy od 1 MW do: 

1) 5 MW – opalane węglem kamiennym; 

2) 10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem 

opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, 

biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami 

ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna 

wprowadzona w węglu kamienny nie przekracza 5 MW; 

3) 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym 

oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem 

opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc 

cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW,  

a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, 

biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach 

ciekłych, nie przekracza 10 MW. 

2. Instalacje inne niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej od 0,5  do 1 

MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, 

olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym,  

z których: 

1) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze 

spalania tych paliw lub 

2) 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, uśrednionych dla 1 godziny. 

3.   Instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę. 
4. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy 

przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę. 
5.   Instalacje do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg 

na dobę. 
6.  Instalacja do spawania – obejmuje nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze. 

7. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji 

zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko  

8.  Instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie 



standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną 
tonę powłok w ciągu roku. 

9.   Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3. 

10. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej 

mniejszej niż 50 Mg na rok. 

11. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zbóż, innych płodów rolnych lub 

leśnych – o wydajności powyżej 30 Mg na godzinę. 
12. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów 

rolnych lub leśnych – o wydajności powyżej 50 Mg. 

13. Młyny spożywcze. 

14. Instalacje stosowane w gastronomii przystosowane do obsługi powyżej  

osób na dobę. 
15. Instalacje do produkcji węgla drzewnego. 

16. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych. 

17. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza. 

18. Dygestoria  - z wyjątkiem wykorzystywanych do celów laboratoryjnych. 
 

Art. 152 ust. 3, 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska /tekst jednolity:  Dz. U. z  2019 r.  poz. 1396 z późn.zm./: 

1. Prowadzący instancję jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed 

rozpoczęciem jej eksploatacji, 

2.  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, 

3. Instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona 

eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 

miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem, 

4.  Prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do 

przyjęcia zgłoszenia informacje o: 

       - rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji; 

       - zmianie danych 

       - dokonać ponownego zgłoszenia danych lub informacji, jeżeli zmiana 

wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku 

nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia 

upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, albo 

od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4b. 

Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji  

z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych. 
 

 

 

 


