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ZAŁĄCZNIKI: 

- 

KARTA USŁUGI 

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem 

handlu uprawnieniami 

PODSTAWA PRAWNA: 

− art. 51 i 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 z późn. zm.),  

− rozporządzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

monitorowania i raportowania  w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie 

z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 2012.181 str. 30 

z późn. zm.). 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1. wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać: 

- imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu 

miejsca zamieszkania albo adresu siedziby; 

- adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja, 

- informację o tytule prawnym do instalacji, 

- informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach 

oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji; 

- informacja o rodzaju prowadzonych działań w instalacji, 

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

2. załączniki do wniosku: 

- kopia pozwolenia zintegrowanego albo kopia pozwolenia na wprowadzanie gazów 

lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; pozwoleń tych nie 

dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia 

lub organa ten je posiada, 

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

- plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 601/2012, wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, 

o których mowa w tym przepisie, 

- plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 601/2012. 
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W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza 

się: 

- dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, 

- dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których 

mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, 

- plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2. 

3. potwierdzenie dokonania zapłaty należnej opłaty skarbowej 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

82,00 zł - płatne na rachunek Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz  

Nr rachunku bankowego Bank Polski PKO S.A. 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668. 

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym 

dowodem na uiszczenie tej opłaty będzie wydruk przelewu (w zależności od opcji 

udostępnianej przez bank), jak również może to być wyciąg z konta. Istotnym jest, aby 

z dokumentu wynikały dane adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość dokonanej 

opłaty, numer jego konta bankowego i numer konta bankowego Starostwa Powiatowego 

w Rawiczu. Zarówno wyciąg, jak i wydruk nie muszą (mogą) być potwierdzone przez bank 

oraz powinny być przedstawione w oryginalnym wydruku. 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 

Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 19 (I piętro) 

tel./fax 65 322 40 06 

godziny urzędowania wydziału: 

poniedziałek: 800-1600, wtorek- piątek: 700-1500 

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl   

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

- niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, 

- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa 

jest szczególnie skomplikowana 

- do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania 

określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu. 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska 

za pośrednictwem Starosty Rawickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

UWAGI: 

- 
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