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Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 ze
zmianami);
2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
OPIS POSTĘPOWANIA
Niniejsza instrukcja ma zastosowanie w zakresie dotyczącym:
1. Wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
2. Zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WEJŚCIE: wniosek wraz z wymaganymi prawem załącznikami
1. Przyjęcie przez pracownika odpowiedzialnego za dystrybucję korespondencji wniosku
wpływającego za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Kancelarii ogólnej bądź przekazanego
przez właściwego Zastępcę Prezydenta oraz zarejestrowanie wniosku.
2. Dekretacja i rejestracja wniosku zgodnie z hierarchią służbową.
3. Przeprowadzenie analizy merytorycznej i formalnej dokumentu (wniosku wraz z załącznikami)
przez pracownika wyznaczonego do realizacji, w przypadku braków – wezwanie wnioskodawcy do
uzupełnienia wniosku.
4. Stwierdzenie zgodności wniosku ze stanem faktycznym (ewentualna kontrola w terenie), zasięganie
opinii innych jednostek przez pracownika (jeżeli istnieje taka konieczność).
5. Przygotowanie projektu decyzji/pisma przez pracownika i przekazanie go Kierownikowi do kontroli
i zatwierdzenia (podpisu).
6. Wydanie decyzji/podpisanie pisma przez Kierownika Oddziału bądź Dyrektora Wydziału zgodnie z
zakresem posiadanego upoważnienia.
7. Przekazanie decyzji/ pisma wnioskodawcy w trybie uzależnionym od charakteru sprawy bądź
indywidualnych uzgodnień.
8. Wpisanie danych o wniosku wraz z wydaną decyzją do publicznie dostępnych wykazów danych o
dokumentach, w celu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.
WYJŚCIE: decyzja/przyjęcie zgłoszenia w formie pisma
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