Załącznik do karty usługi: WZR-IV.0143.7.4.2018

Bydgoszcz, dnia:……………………………

Nr sprawy: ……………………………….…


Wydział Zintegrowanego Rozwoju
Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15, bud. C
85-130 Bydgoszcz


................................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy

................................................................................
ulica

................................................................................
kod pocztowy                               miejscowość

............/...............
nr domu / nr lokalu

.....................................................
nr telefonu lub adres e-mail  Podanie informacji w zakresie: nr telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe. Ich podanie jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy z wnioskodawcą.  Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne oświadczenie w miejscu składania wniosku.


WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

Na podstawie 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.), proszę o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w oparciu 
o informację stanowiącą część wniosku, zawierającą:
	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 o wydanie zezwolenia dołączam:
	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.

Ponadto w związku, iż prowadzę instalację o niskim poziomie emisji, o której mowa 
w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołączam:
	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.).





…….............................................................................................
  (podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)


	Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 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 wymagana jest z chwilą złożenia wniosku.



