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KARTA USŁUGI

ZEZWOLENIE NA UCZESTNICTWO WE WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI
WYDZIAŁOWA DOKUMENTACJA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
Opracował : Pracownik Referatu Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi – Anita Marcinkiewicz 
data: 
Podpis:
Zatwierdził : Zastępca Dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju – Aleksandra  Kowalska
data : 
Podpis:

KARTA USŁUGI

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Podstawa prawna: 
art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 568 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.7.3.2018) o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji zawierający: 
	imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
	adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;

 informację o tytule prawnym do instalacji;
informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

Do wniosku należy dołączyć:
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. 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;
	dowód wniesienia opłaty skarbowej.



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 należy dołączyć:
dokumenty, o których mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 568 z późn. zm.);
dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa 
w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
	plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 
12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 568 z późn. zm.).

Opłaty:
Opłata skarbowa wynosi 82,00 zł.
Opłata płatna  na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków 
i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
	Opłata skarbowa jest wymagana z chwilą złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy:
1.	W ciągu miesiąca.
2.	W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210, tel.: 32-88-308, 58-58-308.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

Obowiązek informacyjny
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
	Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres: 
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z art. 52 ustawy z dnia 
12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 568 z późn. zm.).




	Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. przez okres 5 lat.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
	Dostępu do swoich danych osobowych.
Poprawiania swoich danych osobowych.
Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
	zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
	Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Załącznik:
Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.



