
WIMID K19-F1 
Ciechanów, dnia ............................. 

................................................... 
imię i nazwisko 
 

.................................................... 
adres 
 

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

 

       Prezydent Miasta Ciechanów 
       Plac Jana Pawła II 6 
       06-400 Ciechanów 
 
Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby 
fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie 
oddziaływać na środowisko. 
Podstawa prawna: 
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 
z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019r. poz. 1510 z 
późn.) 

1. Prowadzący 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. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z 

obowiązującymi przepisami 

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

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

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

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

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

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

 

 

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 powinno zawierać 
także informacje o: 

 
1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to 

źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności); 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2) numerze REGON prowadzącego instalację; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania 

paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 POŚ 

są zróżnicowane standardy emisyjne; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z 

uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3 POŚ są zróżnicowane standardy emisyjne; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest 

znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed 

dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w 

procentach. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Załączniki: 

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

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

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

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

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

                                                                                                                         Podpis 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem (-am) się z treścią 

klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz 

ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz niezbędne  

w celu realizacji sprawy. 
 

 

 

 

 

Ciechanów, dnia ……………………. r.         ..………………………………………………….. 

             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 


