KARTA INFORMACYJNA
ZANIM WYPEŁNISZ WNIOSEK

PRZECZYTAJ!

URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
REFERAT GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, NIP: 579 206 12 43 tel. (55) 247 24 01 w. 23
www.miastonowydwor.pl , sekretariat@miastonowydwor.pl
Symbol komórki odpowiedzialnej /
Numer procedury

Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia

GMKRiOŚ.JK
Podstawa prawna:

Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r.
nr 129 poz. 902 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r.
nr 130 poz.880) Dotyczy: zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne
niebędące przedsiębiorcami
I WYMAGANE DOKUMENTY:

1.

2.

Zgłoszenie, które powinno zawierać:
• oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub
siedziby;
• adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
• rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub
wielkość świadczonych usług;
• czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
• wielkość i rodzaj emisji;
• opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
• informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z
obowiązującymi przepisami.
dowód wniesienia opłaty skarbowej odnośnik do wniosku

II. OPŁATY:

•

120 zł

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA:

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, tel 55 / 247 24-01 w.23
IV: JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
inspektor ds. ochrony środowiska, pok. Nr 9 , tel 55 / 247 24-01 w.23
e-mail: ochrona_srodowiska@miastonowydwor.pl
V. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

Przyjęcie zgłoszenia w terminie 30 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od wydanej decyzji o odmowie przyjęcia zgłoszenia przysługuje prawo złożenia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza

Nowego Dworu Gdańskiego. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu, pok. Nr 19 lub
przesyła pocztą, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.
Opracował: Jolanta Kupiecka – insp. ds. ochrony środowiska
Sprawdził: Bolesław Rudziński- kierownik referatu GMKRiOŚ
Zatwierdził:

