...................................................................................
(oznaczenie prowadzącego instalację)

.........................................................
(miejscowość i data)

...................................................................................
(adres, ulica )
...................................................................................
(adres, miejscowość)
Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

(Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Odpadami)
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do

emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2017r. poz. 568) zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na emisję gazów cieplarnianych z instalacji ………........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………...............................

..................................................................
podpis
Załączniki:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
1) imię i nazwisko albo 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.
2. 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, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami
uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;
4) plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr

601/2012.
3. W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art.
47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2.
4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo
potwierdzona
kopia)
wraz
z
dowodem
uiszczenia
stosownej
opłaty.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
informuje się, iż:
1. administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy
Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;
2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;
3. podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyżej przepisów
prawa;
4. każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

……………………………….……………………………..
Data i podpis

