F-02/SR
Załącznik Nr 24

do Zarządzenia Starosty Puławskiego
Nr 66 z dnia 16 czerwca 2011r.
{Imię i nazwisko / Nazwa instytucji)
Adres .............................................................................................
Ulica .............................................................................................
email: ...........................................................................................
Tel /Fax: .......................................................................................

STAROSTA PUŁAWSKI
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA EMISJĘ PŁYNÓW LUB GAZÓW DO
POWIETRZA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI
Zwracam się z prośbą o wydanie pozwolenia na emisję płynów lub gazów do powietrza w
związku z eksploatacją instalacji.
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
……………………………………………………………………………………
2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
……………………………………………………………………………………..
3. Informacja o tytule prawnym do instalacji
………………………………………………………………………………………
4.

Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz

charakterystyka techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji…………………………
5.

Czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu

roku…………………………………………………………………………………
6. Określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów
przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego
produktu ……………………………………………. …………………………………
7. Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania
gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie
…………………………………………………………………………………………………
8. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu………………………………………………
9. Aktualny stan jakości powietrza ……………………………………………………………….
10. Określenie warunków meteorologicznych ………………………………………………
11. Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania
…………………………………………………………………………………………………
12. Ocena stanu technicznego instalacji………………………………………………………
13. Informacja o rodzaju prowadzonej działalności……………………………………………

14. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji………………………………………
15. Ogólny schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska
………………………………………………………………………………………………..
16. Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację
………………………………………………………………………………………………….
17. Informacja o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach
odbiegających od normalnych ……………………………………………………………
18. Informacja o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko
…………………………………………………………………………………………………..
19. Wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było
wymagane ………………………………………………………………………………………
20. Zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji
……………………………………………………………………………………………………
21. Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu
zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na
który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań
………………………………………………………………………………………………
22. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu
widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania
wielkości emisji ………………..…………………………………………………………..
23. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej
części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest
przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie ………………………..
24. Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie
wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej
eksploatacji ……………………………………………………………………………….
25. Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej
instalacji………………………………………………………………………………………
26. Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie ………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

