
Lubaczów, dnia ............................. 

.................................................... 

             zgłaszający 

 

.................................................... 

.................................................... 

            adres, telefon 

 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 

ul. Jasna 1 

37-600 Lubaczów 

 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz.519 z późn. zm.) zgłaszam instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 

mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko. 

1.  Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2.  Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

3.  Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość   świadczonych 
usług: 
 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 



...................................................................................................................................................... 

4.  Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) ............................................................ 

...................................................................................................................................................... 

5.  Wielkość i rodzaj emisji: ............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

6.  Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji: ........................................................... 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

7.  Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami: ................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

podpis zgłaszającego 

Objaśnienia: 

należy wypełnić wszystkie punkty (pozycje) wniosku – zgłoszenia 

– ad.1) wymienić z nazwy rodzaj instalacji, np. stacja paliw, 
– ad.2) wpisać nazwisko i imię użytkownika lub nazwę podmiotu zgłaszającego i prowadzącego eksploatację 

instalacji oraz dane adresowe (może okazać się przydatny numer telefonu), 
– ad.3) podać dane adresowe miejsca, gdzie znajduje się instalacja względnie mapę z zaznaczoną lokalizacją 

urządzeń instalacji, 
– ad.4) opisać rodzaj i wielkość działalności, produkcji itp.  
– ad.5) wpisać godziny i dni eksploatacji instalacji, 
– ad.6) opisać rodzaj i wielkość emisji, której dotyczy eksploatacja instalacji, 
– ad.7) opis działań podejmowanych w celu ograniczenia emisji (można załączyć kopię opisu technicznego 

instalacji, dostarczonego przez producenta), 
– ad.8) jeżeli jest taka możliwość to należy przedłożyć kopię atestu instalacji w zakresie oddziaływania na 

środowisko, dostarczoną przez producenta. 
 

Opłata skarbowa: 120 zł za przyjęcie zgłoszenia (na podstawie części I ust. 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 
r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). 


