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KARTA USŁUGI

Przedłożenie wyników pomiarów wielkości emisji

PODSTAWA PRAWNA:

 art.  149  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r.  w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia,
przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i  sposobu ich
prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366)

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW:

1. wyniki  ciągłych  i  okresowych  pomiarów  emisji  substancji  lub  energii  wprowadzanej
do środowiska należy przedkładać w formie pisemnej, z zastrzeżeniem pkt 8,

2. wyniki  ciągłych  pomiarów  emisji  substancji  do  powietrza  przekazuje  się  w  układzie
obejmującym  wyniki  pomiarów,  bilans  ładunków  substancji  wprowadzonych
do powietrza oraz analizę statystyczną wyników w odniesieniu do dopuszczalnych do
wprowadzenia  do  powietrza  ilości  substancji  zanieczyszczających,  w  oparciu
o oprogramowanie będące elementem systemu do ciągłego pomiaru emisji,

3. układ wyników okresowych pomiarów emisji  substancji  do powietrza oraz inne dane,
które należy przekazywać wraz z  wynikami pomiarów emisji  substancji  do powietrza
określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia,

4. układ wyników okresowych pomiarów ilości i  jakości  ścieków określa załącznik nr 2
do ww. rozporządzenia,

5. układ  wyników  okresowych  pomiarów  ilości  pobieranej  wody  jest  określony
w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia

6. układ wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji
lub  urządzeń,  z  wyjątkiem  hałasu  impulsowego  określa  załącznik  nr  4
do ww. rozporządzenia,

7. układ  przekazywanych  wyników  okresowych  pomiarów  hałasu  impulsowego
w środowisku określa załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia,

8. jeżeli istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne, wyniki ciągłych pomiarów emisji
substancji  lub  energii  wprowadzanej  do  środowiska  mogą  być  przedkładane
za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo



telekomunikacyjne;

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

nie podlega opłacie

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

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM:

nie dotyczy

UWAGI:

1. wyniki  ciągłych  i  okresowych  pomiarów  emisji  substancji  lub  energii  wprowadzanej
do środowiska przekazuje się właściwemu organowi ochrony środowiska:
 dla pomiarów ciągłych oraz pomiarów okresowych wykonywanych z częstotliwością

mniejszą niż miesiąc – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym
pomiary zostały wykonane,

 w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru;
2. wyniki wstępnych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska,

prowadzone dla instalacji lub urządzenia nowo zbudowanego lub zmienionego w istotny
sposób,  z  których  emisja  wymaga  pozwolenia,  przekazuje  się  właściwemu  organowi
ochrony środowiska w formie i układzie, określonych dla pomiarów okresowych.
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