
 
 
 
 

 

Druk AS-1.1, obowiązuje od:21 grudnia 2022 r. 

Urząd Miejski 
w Bytomiu 

WWyyddzziiaałł  IInnżżyynniieerriiii  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  
Referat Ochrony Środowiska i Energetyki 

pok. 340 
tel. 32  283 63 40  

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 
tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl 

                                                                                   
  Bytom, dnia ........................................ 

..................................................................................................... 
 (imię i nazwisko lub nazwa zakładu) 

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

.................................................................................................... 
                                        (adres)      

..................................................................................................... 
                               (telefon/fax/e-mail) 

 
          
  

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA                                                                                  
NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA 

 
 

Zwracam się o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów, w trybie art. 180 ustawy           
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska dla: 

 

..................................................................................................................................................... 
nazwa, rodzaj oraz adres obiektu, dla którego ma być wydane pozwolenie 

 

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

 

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

 
 
                  

……………………………………….. 
                                                                                                                                  (podpis wnioskującego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Druk AS-1.1, obowiązuje od: 21 grudnia 2022 r. 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA: 
 
I. Informacje o trybie postępowania: 

1. Na wniosek strony wydaje się decyzję administracyjną (pozwolenie). 
2. Termin rozpatrzenia wniosku: do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
3. Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta 

Bytomia , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
4. Wniosek należy złożyć w kancelarii  lub w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu Miejskiego). 
5. Dodatkowe informacje na temat zawartości wniosku można uzyskać w sekretariacie Wydział Inżynierii               

Środowiska (p.342). 
II. Załączniki:  

1. Opracowanie określające wpływ obiektu na stan powietrza zgodnie z art. 184 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony środowiska, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja                         
o Działalności Gospodarczej. 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji. 
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. 

III. Opłata skarbowa:  
1. Opłatę skarbową wnosi się przy złożeniu podania (wniosku). 
2. Opłata skarbowa - zgodnie z zał. (część III pkt 40) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe: 

- w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2011 zł; 
- w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł; 
- pozostałe - 506 zł; 
- za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia 

postępowania kompensacyjnego - 150% odpowiedniej stawki określonej powyżej. 
3. Opłatę można wnosić : 

- kartą płatniczą na stanowisku w trakcie załatwiania sprawy 
 - przez wpłatę na rachunek bankowy: 

          Gmina Bytom 
   60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 
 - gotówką na poczcie – bez dodatkowych opłat 
 

Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wpłat za granicą na stronie:                                             
 https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne 

4.  Odpis dowodu wpłaty należy przedłożyć w Wydziale Inżynierii Środowiska tut. urzędu. 

5.  Osoba dokonująca zapłaty zobowiązana jest do zamieszczenia na dowodzie wpłaty informacji, określającej szczegółowo 
przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej. 

 

Data wpływu wniosku........................................................... 

Zapoznałam/zapoznałem się z objaśnieniami pkt I.2, I.3 

 

 

   ………….......................................................                                                                                 ....................................................... 
                        data i podpis                                                                                                                  podpis przedsiębiorcy 
           sporządzającego potwierdzenie                                    

  

  

  

AAddmmiinniissttrraattoorreemm  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ww  UUrrzzęęddzziiee  MMiieejjsskkiimm  ww  BByyttoommiiuu  jjeesstt  PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  BByyttoommiiaa  
  4411--990022  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22  

DDaannee  kkoonnttaakkttoowwee  IInnssppeekkttoorraa  IIOODD::  
UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22,,  mmaaiill::  ppii@@uumm..bbyyttoomm..ppll  
  

DDaannee  oossoobboowwee  ssąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  AAddmmiinniissttrraattoorraa  ddaannyycchh::  
11//  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  AAddmmiinniissttrraattoorraa  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  UUssttaawwyy  zz  ddnniiaa  2277  kkwwiieettnniiaa  22000011  rr..  PPrraawwoo  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa;;  
22//  ooddbbiioorrccaammii  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ssąą  oossoobbyy  ffiizzyycczznnee  ii  pprraawwnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa,,  ttjj..  mm..iinn..  KKooddeekkssuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  

aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo;;  
33//  ddaannee  oossoobboowwee  bbęęddąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  cczzaass  ookkrreeśślloonnyy  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh;;  
44//  oossoobbaa  kkttóórreejj  ddaannee  ddoottyycczząą  mmaa  pprraawwoo  ddoossttęęppuu  ddoo  ttrreeśśccii  sswwooiicchh  ddaannyycchh  oorraazz  pprraawwoo  ddoo  iicchh  sspprroossttoowwaanniiaa,,  uussuunniięęcciiaa  lluubb  ooggrraanniicczzeenniiaa  

pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa,,  pprraawwoo  ddoo  pprrzzeennoosszzeenniiaa  ddaannyycchh,,  pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sspprrzzeecciiwwuu,,  pprraawwoo  ddoo  ccooffnniięęcciiaa  zzggooddyy  ww  ddoowwoollnnyymm  mmoommeenncciiee  oorraazz  
pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sskkaarrggii  ddoo  oorrggaannuu  nnaaddzzoorrcczzeeggoo,,  ggddyy  uuzznnaa,,  iiżż  pprrzzeettwwaarrzzaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeeggoo  ddoottyycczząąccyycchh  nnaarruusszzaa  pprrzzeeppiissyy  
ooggóóllnneeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  oo  oocchhrroonniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  zz  ddnniiaa  2277  kkwwiieettnniiaa  22001166rr..  ((UUEE  22001166//667799));;  

55//  ddaannee  oossoobboowwee  nniiee  bbęęddąą  ppooddlleeggaaćć  ddeeccyyzzjjii,,  kkttóórraa  ooppiieerraa  ssiięę  nnaa  zzaauuttoommaattyyzzoowwaannyymm  pprrzzeettwwaarrzzaanniiuu,,  ww  ttyymm  pprrooffiilloowwaanniiuu;;  
66//  ppooddaawwaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeesstt  ddoobbrroowwoollnnee,,  jjeeddnnaakkżżee  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  oobbjjęęttyycchh  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  nniieezzbbęęddnnee..  


