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Starostwo Powiatowe 

w Mielcu 
ul. Wyspiańskiego 6 

 39-300 Mielec 

tel.: 17 78 00 400 fax: 17 78 00 530 

www.powiat-mielecki.pl;  
http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/  

e-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl   

1811.OS.011 

Nazwa Wydziału 
Wydział Ochrony 

Środowiska 

Data aktualizacji 
2018-11-05 

KARTA USŁUG 
1. Nazwa 
usługi 

Wydawanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych 

(zmiany wydanych zezwoleń) 

2. Cel usługi 
Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych 

3. Kogo 
dotyczy 

Przedsiębiorcy prowadzący instalację objętą systemem handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

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 o wydanie pozwolenia powinien zawierać: 

1) nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca 
zamieszkania albo adresu siedziby; 

2) adres zakładu, na terenie, którego jest położona instalacja; 

3) informację o tytule prawnym do instalacji; 

4) informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 
charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji; 

5) informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji; 

6) określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem;     

 Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się: 

1) kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym 
że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ 
właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada; 

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 601/2012 wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o 
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których mowa w tym przepisie (W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o 
której mowa w art. 47 ust. 2 w/w rozporządzenia dołącza się plan monitorowania 
wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz dokumenty potwierdzające 
spełnienie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 w/w 
Rozporządzenia) 

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

5) Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie 
działalności gospodarczej,  

6) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.  

 

8. Opłaty 

 Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi 82 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: „zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych”. 

    (W przypadku zmiany pozwolenia wymagana jest opłata skarbowa 
w wysokości 50% w/w stawki) 

 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z 
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 
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 we wpłatomacie 
Starostwa Powiatowego w Mielcu (parter). 

9. Czas / 
termin 
załatwienia 
sprawy 

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

10. Tryb 
odwoławczy 

Minister Środowiska 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. 52 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2018 
roku, poz. 1201 ze zm.)  

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 


