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Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia 
Podstawa prawna wykonywania usługi: 
1. Art. 152  i art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 

wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1510). 
3. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 884). 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 
ze zm.).   

Wymagane dokumenty: 

 zgłoszenie opracowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującymi  przepisami 
wykonawczymi,  

 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

 w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu. 

Opłaty: 

 opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia w wysokości 120 zł wpłacana na konto Urząd Miasta Kielc Nr konta ING Bank 
Śląski  o/Kielce 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 z dopiskiem zgłoszenie instalacji. Opłata na poczcie, w kasie lub                     
w banku. 

 w przypadku korzystania z pełnomocnika dodatkowo opłata za pełnomocnictwo - 17 zł na konto jw. 

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
Referat Środowiska; III piętro, pok. 352, 354  tel. (41) 200 14 78, 200 14 71 
Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Czas rozpatrywania wniosku 30 dni, sprawa skomplikowana - 2 miesiące. W przypadku konieczności uzupełnień termin 
może ulec wydłużeniu. 
Możliwe dokonanie sprzeciwu w drodze decyzji. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 122e KPA sprawy w zakresie 
zgłoszenia instalacji, które zostały załatwione zgodnie z żądaniem strony, są załatwiane poprzez tzw.„akceptację 
milczącą” (milczące załatwienie sprawy). Organ nie wydaje w tym zakresie żadnego potwierdzenia dla strony, a jedynie 
zamieszcza w aktach sprawy adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego 
podstawę prawną. 
Jednak zgodnie z art. 122f KPA na wniosek strony organ administracji publicznej może wydać, w drodze postanowienia, 
zaświadczenie potwierdzające milczące załatwienie sprawy. 

Tryb odwoławczy: 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od  daty 
otrzymania decyzji. 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 
prowadzący instalację - podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu 
jej eksploatacji zgodnie z wymogami ochrony środowiska na zasadach wskazanych w ustawie. 

Uwagi:  
Do eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 
Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany 
zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. 
Prowadzący instalację jest obowiązany dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona                         
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w instalacji ma charakter istotnej zmiany. 
Ważne: 
W przypadku tzw. średnich źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż                   
50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia 
ustala, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności 

warunki i wielkości emisji. 
Postępowanie w trybie art. 154 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w sprawie ustalenia 
wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 
organ wszczyna z urzędu. 

 


