KARTA OPISU SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
tel. 0 67 281 27 21
fax. 0 67 281 27 11
www.powiat-chodzieski.pl
e-mail:starostwo@pro.onet.pl
STAROSTWO POWIATOWE
CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZ 7.00 DO GODZ 15.00
SPRAWĘ PROWADZI:
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA.
BUDYNEK „C” przy ul. WIOSNY LUDÓW 14A - PIĘTRO I, POK. 8., TEL. 67/28-11-643
NAZWA SPRAWY:
WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków
o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 Prawa ochrony środowiska oraz, jeżeli wody
powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy Prawo wodne (art. 407).
2) Wniosek prowadzącego instalację powinien także zawierać:
a. informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:
−
oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
−
istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
−
proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego
poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów,
o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla
doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
−
proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub
do ziemi,
−
proponowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w
art. 202 ust. 6,
−
proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli
nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
−
spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;
b. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;
c. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
d. w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie
substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód
gruntowych na terenie zakładu:
e) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami,
zwany dalej "raportem początkowym",
− opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
− propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia
gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować
się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości
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wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów
zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
f) W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, prognozowane poziomy hałasu poza zakładem
mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów,
o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.
2) Wniosek składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach.
3) Do wniosku dołącza się:
− dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
− zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
− kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie,
o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane.
III. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, budynek A.
IV. OPŁATY :
1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Opłata skarbowa za wydanie decyzji :
− 2011,00 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
− 506,00 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Chodzieży,
ul. Paderewskiego 2 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Chodzież w Banku Zachodnim
WBK SA 1 O/Chodzież numer 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932.
3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot
opłaty skarbowej następuje na wniosek, skierowany do Burmistrza Chodzieży.
4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w
związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie,
d) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
5. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana
jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł.
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja administracyjna
VI. ODBIÓR INFORMACJI:
Za pośrednictwem poczty lub osobiście.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
6 miesięcy od dnia złożenia wniosku
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty
Chodzieskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:
Opłatę rejestracyjną określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014, poz. 1183).
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