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ZGŁOSZENIE 

INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA 

 

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w związku                                                

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 

2017r. zgłaszam instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącą negatywnie oddziaływać 

na środowisko 
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Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych 

osobowych 

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat 

Kutnowski,  

 

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146 

Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu 

 

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz 

reprezentuje powiat na zewnątrz. 

Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. 

Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny. 

 

2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem 

„Inspektor ochrony danych”. 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa   

i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa. 

5. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga 

pozwolenia tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych.                

W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego                    

z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie 

dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa. 

W przypadku zgłaszania w/w instalacji – 5 lat (BE5). 

8. Przewidywani odbiorcy danych:  

a) upoważnieni pracownicy Administratora, 

b) Marszałek Województwa, 

c) w przypadku zgłoszenia średnich źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW            

i mniejszej niż 50 MW  - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 

d) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, 

e) użytkownicy strony www.bipkutno.eu oraz https://ekoportal.gov.pl/ , 

f) podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej 

lub obsługi prawnej. 

9. Każda osoba, ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

b) otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO, 

c) usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że 

przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ……………………………………… 

                                                     (data, podpis) 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
 

mailto:starostwo@powiatkutno.eu
mailto:abi@powiatkutno.eu
http://www.bipkutno.eu/
https://ekoportal.gov.pl/
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Zgłoszenie zawiera: 

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. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

8. w przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - szczegółowe wymagania 

dotyczące zakresu danych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 

w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetycznych; 

9. w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej 

niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji 

wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie zawiera ponadto informacje o: 

9.1 sektorze, w którym działa dane źródła spalania paliw lub zakład, w którym źródło jest eksploatowane 

(kod Polskiej Klasyfikacji Działalności); 

 

9.2 numerze REGON prowadzącego instalację; 

 

9.3 nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 

 

 9.4 rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których                       

w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska są 

zróżnicowane standardy emisyjne; 

 

9.5 rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem 

rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy – Prawo 

ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne; 

 

9.6 obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 

 

9.7 dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że 

użytkowane źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 roku albo po dniu                    

19 grudnia 2018 roku; 

 

9.8 przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym 

średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. W przypadku, o którym mowa  

w art. 152 ust. 2c ustawy – Prawo ochrony środowiska , do wniosku należy dołączyć oświadczenie                     

o nieprzekraczaniu użytkowania odpowiednio 1000 lub 500 godzin w roku.  

 

 

Załączniki: 

 Dowód zapłaty opłaty skarbowej za zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia; 

 W przypadku działania przez pełnomocnika:  

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (TAK/NIE)*,  

- oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, z wyłączeniem pełnomocnictwa 
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udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot 

zwolniony z opłaty skarbowej (TAK/NIE)*.  

 

* właściwe podkreślić  

 
 

 

 


