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1811.OS.013 

Nazwa wydziału  
 

Wydział 
Ochrony 

Środowiska  

Data aktualizacji 
2018-11-05 

KARTA USŁUG 
1. Nazwa usługi Zmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację   

2. Cel usługi 
Aktualizacja danych podmiotu w posiadanych pozwoleniach z zakresu 
ochrony środowiska   

3. Kogo dotyczy 
Przedsiębiorcy prowadzący instalację, którzy dokonali zmian w nazwie firmy 
lub podmiot który stal się właścicielem Zakładu, dla którego zostało wydane 
pozwolenie z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska    

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter)  

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec  

pokój nr 217 (II piętro), Tel. 17 78 00 458 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za 
pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście.  

7. Wymagane 
dokumenty 

 Wniosek opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi, 

Wniosek powinien zawierać: 
1. Oznaczenie podmiotu, który stał się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną 

część, jego adres zamieszkania lub siedziby  
2. Informacje o nabyciu tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części 

 Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.  

8. Opłaty 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 
roku, poz. 1827 ze zm.) 

 Opłata skarbowa* za zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia 
prowadzącego instalację ą wynosi 10 zł i jest płatna z chwilą złożenia 
wniosku na rachunek bankowy:  

o Powiatu Mieleckiego Bank PKO Bank Polski S.A. 96 1020 4391 
0000 6802 0167 5545  

z dopiskiem: „opłata za zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia 
prowadzącego instalację”. 

 *Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z 
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 
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zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony 
z opłaty skarbowej) płatna na w/w rachunek bankowy z dopiskiem: 
„opłata za pełnomocnictwo”. 

 Uiszczenie opłaty skarbowej może nastąpić również w wpłatomacie 
Starostwa Powiatowego w Mielcu (parter) lub w kasie właściwego 
organu podatkowego (Urząd Miasta Mielca). 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Czas rozpatrywania wniosku 30 dni, w przypadku spraw skomplikowanych 2 
miesiące. 

10. Tryb 
odwoławczy 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem 
Starosty Mieleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

11. Podstawa 
prawna 

 Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) 

 Art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. 
Dz. U. z 2018 roku, poz. 799 ze zm.) 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 


