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Starosta Kolbuszowski 

ul. 11 Listopada 10 

36-100 Kolbuszowa 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI  MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, 

Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA 

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) zgłaszam instalację  .........................................................................
..........................................................................................................................................................
w oparciu o treść zgłoszenia, które zawiera informacje dotyczące:  

1) oznaczenia prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych

usług;

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5) wielkość i rodzaj emisji;

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

Załączniki: 

1) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie

prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

2) Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. 

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

 (podpis wnioskodawcy) 

Podstawa prawna: art. 152 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz. U. z 
2017, poz. 519, ze zm./; Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia /Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880/, Rozporządzenie Ministra Ś
rodowiska z dnia 02.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza z instalacji  nie wymaga pozwolenia /Dz. U. Nr 130, poz. 881/ 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U.  z 2016 r. poz. 1827 ze zm./ opłata 
skarbowa za zgłoszenie wynosi 120 zł.  

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej lub na rachunek bankowy 

Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej; nr konta – 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 




