
        
        ………….……..………………………… 
          Miejscowość, data 

……………………………………………………… 

Wnioskodawca 
(Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa) 

……………………………………………………… 

Adres 

……………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

……………………………………………………… 

REGON / NIP 

Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Mysłowice 

ul. Powstańców 1 
41-400 MYSŁOWICE 

ZGŁOSZENIE 
o zamiarze przystąpienia do eksploatacji instalacji, z których wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia 

OS-29-01 
 

1. Oznaczenie prowadzącego instalację: ……………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania lub siedziby: …………………………………………………………………………............ 

3. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Rodzaj instalacji*:…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności: ………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………........ 

6. Wielkość produkcji lub świadczenia usług: ………………………………………………………………..……... 

7. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny): ……………………………………………................ 

8. Wielkość i rodzaj emisji: ……………………………………………………………………………………………. 

9. Opis stosowanych metod ograniczania emisji: …………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………... 

10. Informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Wskazanie źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub 
ograniczenie emisji oraz listę substancji polegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji : 
……………………………………………………………………....................................................................... 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Podpis wnioskodawcy 

* 
 
 
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w 
sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
 

 
 



Informacja 
Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, 
a w przypadku gdy jest już ona eksploatowana – w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta 
tym obowiązkiem. 
W przypadku rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji lub zmianie danych 
zawartych w zgłoszeniu, prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia w tym zakresie 
w terminie 14 dni, od dnia w którym zmiany te nastąpiły. 
Wnioskodawca obowiązany jest do przedłożenia informacji potwierdzającej, że instalacja nie wymaga 
uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia oraz wymieniona jest 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji , których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia 
Do zgłoszenia instalacji należy dołączyć: 
orientację w skali 1:10 000 oraz plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000; 
dowód wpłaty opłaty skarbowej: 
- 120,00 zł - przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której 
emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko; 
- 17 zł – za pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) które wnioskodawca może uiścić gotówkowo w kasie 

Urzędu Miasta, w poniedziałek w godz. 7:30 –17:00, we wtorek, środę i czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz 
w piątek w godz. 7:30 – 14:00; lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta ING Bank Śląski 
57 1050 1214 1000 0023 5654 7055. 
Wnioskodawca może zasięgnąć informacji indywidualnie w Wydziale Ochrony Środowiska 
przy ul. Strumieńskiego 5, II p., pok. 6 lub pod nr telefonu: 575-001-992 
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą. 


