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WNIOSEK 
prowadzącego instalację o wydanie zezwolenia na emisję 

gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

 

Dotyczy..............................................................................................................................

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

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

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

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

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

W załączeniu przedkładam:  

 kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ 
właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada; 

 streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

 plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, sporządzony w formie pisemnej i w postaci elektronicznej 

umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych; 
 plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, 

zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i 
informacjami, o których mowa w tym przepisie 

 plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 

 W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się: 

 1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4; 
 2) dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 

2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012; 
 3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2. 
  

 kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji lub potwierdzenie dokonania zawiadomienia  
o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji, w przypadku gdy pozwolenie 

na użytkowanie nie jest wymagane; 

https://sip.lex.pl/#/document/68229081?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68229081?unitId=art(33)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68229081?unitId=art(47)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68229081?unitId=art(47)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68229081?unitId=art(47)ust(2)&cm=DOCUMENT


  

 kopię decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zgodnie z art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.), 

dopuszczającej do eksploatacji urządzenie wchodzące w skład instalacji objętej takim dozorem; 
 kopię informacji, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony 

środowiska, jeżeli jest ona przewidywana.  
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(podpis wnioskodawcy) 


