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Rejestracja ogólna – źródła przetwórstwa, ruchome punkty gastronomiczne, kotły i kotły grzewcze na paliwa 

stałe 

WSZYSTKIE INFORMACJE NALEŻY WYPEŁNIAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM  

• Zalogować się na portalu CATS DEP:  www.nyc.gov/dep/cats. 

• Po zalogowaniu się wybrać znajdujący się po lewej stronie u dołu przycisk „Industrial Registrations” („Rejestracje 
branżowe”). 

• Spowoduje to przekierowanie do zakładki menu „My Requests” („Moje wnioski”). 
 

Rejestracja nowego sprzętu: 

• Kliknąć rozwijalne menu, aby wybrać „Select Request Type” („Wybierz rodzaj wniosku”), a następnie „Registration – 
General Process” („Rejestracja – Przetwórstwo ogólne”). 

• Kliknąć przycisk „Create” („Utwórz”).  

• W każdym polu wpisać odpowiednie informacje. Informacje niezbędne oznaczone są na formularzu wniosku gwiazdką 
(np. adres e-mail właściciela). 

• W części Equipment Information (Dane dotyczące sprzętu), z rozwijalnego menu wybrać Type of Process (4A) (Rodzaj 
przetwórstwa) – Charbroiler (Kocioł), Mobile Food Vending Unit (Ruchomy punkt gastronomiczny), Solid Fuel Burning 
Equipment (Kocioł grzewczy na paliwa stałe) (kuchenki), aby otworzyć u dołu strony zakładkę na dodatkowe informacje. 

• Po wypełnieniu kliknąć zarówno pole wyboru oświadczenia, jak i przycisk „Save” („Zapisz”) lub „Save & Submit” 
(„Zapisz i wyślij”). 
 

Aby przedłużyć rejestrację: (Złożyć na 180 dni przed datą utraty ważności) 

• Kliknąć rozwijalne menu, aby wybrać „Select Request Type” („Wybierz rodzaj wniosku”), a następnie „Registration – 
Renewals” (Rejestracja – Przedłużenia”). 

• Kliknąć przycisk „Continue” („Kontynuuj”). 

• Aby przedłużyć – wpisać identyfikator wniosku/ instalacji (np. PB000112 bez końcowych liter alfabetu).  

• Kliknąć przycisk „Continue” („Kontynuuj”). 

• W każdym polu wpisać odpowiednie informacje. Informacje niezbędne oznaczone są na formularzu wniosku gwiazdką 
(np. adres e-mail właściciela). 

• Zweryfikować wszystkie podane informacje. 

• W części „Fee Information” („Informacje dotyczące opłat”) wybrać „Yes” („Tak”) lub „No” („Nie”) zarówno dla opcji „Is 
it a government owned property?” („Czy jest to własność organu państwowego?”), jak i statusu „Fee Waiver” 
(„Zwolnienie z opłat”). 

• W przypadku wyboru „Yes” („Tak”) wybrać rodzaj agencji rządowej i dostarczyć odpowiednie potwierdzenie. 
Przesłać dokument(y) z zakładki „My requests” („Moje wnioski”). 

• Po wypełnieniu kliknąć zarówno pole wyboru oświadczenia, jak i przycisk „Save” („Zapisz”) lub „Save & Submit” 
(„Zapisz i wyślij”). 
 

Aby dołączyć dokumenty (tylko w formacie PDF) dostępne z menu „My requests” („Moje wnioski”):   

• Znaleźć numer wniosku/ identyfikator wniosku. Kliknąć ikonę PDF, aby dołączyć dokument.  

• Kliknąć „Add Attachment” („Dodaj załącznik”) (można dołączać tylko pliki PDF z nazwą, której długość wraz ze spacjami 
nie przekracza 40 znaków). 

• Po dołączeniu dokumentacji kliknąć zakładkę „My requests” („Moje wnioski”) w lewym górnym rogu. 
 

Wysłać wniosek wraz z opłatą z menu „My requests” („Moje wnioski”): 

• Kliknąć ikonę „Submit” („Wyślij”) (ostatnia ikona na liście, oznaczona zieloną strzałką).  
Zrealizować płatność. Szczegółowe informacje dotyczące płatności podano w dokumencie CATS Payment.  

• Wnioskodawca i właściciel otrzymają automatyczne potwierdzenie złożonego wniosku e-mailem.  

 
Aby uzyskać pomoc należy zadzwonić pod numer 718-595-3855 lub wysłać nam e-mail na adres: Catsfeedback@dep.nyc.gov  

http://www.nyc.gov/dep/cats
http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/air/cats-payment.pdf
../../jola/AppData/Local/Temp/Temp1_Eriksen-124111_7_1.zip/Eriksen-124111_7_1/Source%20files/Work%20Files/Catsfeedback@dep.nyc.gov
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Rejestracja branżowa – Zakres zastosowania 

• Ogólna rejestracja źródeł przetwórstwa – dla sprzętu stosowanego w przetwórstwie o klasyfikacji środowiskowej 

C, o natężeniu przepływu równym lub wyższym niż 100 standardowych stóp sześciennych na minutę (scfm) oraz 

niższym niż 2000 scfm. 

• Ruchome punkty gastronomiczne z silnikami pomocniczymi – dla wszystkich ruchomych punktów 

gastronomicznych z silnikami pomocniczymi należy dostarczyć dowód rejestracyjny wraz z opłatą w wys. $110.  

Silniki pomocnicze kategorii 4 mogą być zwolnione z opłat na okres do 12 lat. 

• Kotły przemysłowe – dla wszystkich kotłów przemysłowych należy dostarczyć dowód rejestracyjny wraz z opłatą w 

wys. $110. Kotły wykorzystywane do gotowania mięsa w ilości ponad 875 funtów tygodniowo w jednej placówce 

gastronomicznej muszą być wyposażone w urządzenie do kontroli emisji spełniające wymogi tej Zasady. 

1. Firmy mają obowiązek prowadzenia rejestru ilości zakupionego i przetworzonego na przestrzeni miesiąca 

mięsa, kontrolowania emisji oraz odnotowywania wszelkich awarii sprzętu. Wyżej wymienione rejestry należy 

udostępnić DEP na żądanie.   

2. Urządzenia do kontroli emisji napędzane łańcuchowo: stosownie do ustaleń DEP, napędzane łańcuchowo 

urządzenia do kontroli emisji kotłów, spełniające wymogi określone w 15 RCNY 37-06(a), uwzględniają kotły ze 

zintegrowanym katalizatorem z certyfikatem South Coast Air Quality Management District (SCAQMD). Jeżeli 

wnioskodawca zdecyduje się zainstalować urządzenie niecertyfikowane, do wniosku należy dołączyć 

odpowiednie wyniki testu, stosownie do wymogów określonych w 15 RCNY 37-06(a).    

Odsyłacz do listy SCAQMD:  www.aqmd.gov/docs/default-source/permitting/product-

certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0  

3. Kontrola dolnego spalania: wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia odpowiednich wyników testu, 

stosownie do wymogów określonych w 15 RCNY 37-06(b). Urządzenia do kontroli emisji zainstalowane i/lub 

obsługiwane w ramach tej zasady muszą być zgodne z wymogami paragrafu FC 609.4.1 przepisów p.poż. 

Miasta Nowy Jork (New York City Fire Code). Czyszczenie systemów musi być przeprowadzane przez osobę 

posiadającą wydany przez FDNY Certyfikat konserwatora przemysłowych kuchennych wyciągów spalin i 

filtrów elektrostatycznych P-64 (Certificate of Fitness P-64 Commercial Kitchen Exhaust & Precipitator 

Cleaning Technician). 

 

• Kotły grzewcze na paliwa stałe (kuchenki) – w przypadku kuchenek na węgiel, drewno opałowe lub inne paliwa 

stałe, wykorzystywanych do gotowania posiłków spożywanych na miejscu w lokalu gastronomicznym, należy 

dostarczyć DEP dowód rejestracyjny wraz z opłatą $110. Wykorzystywany sprzęt musi być podłączony do 

posiadającego certyfikat DEP urządzenia do kontroli emisji kuchenek przemysłowych, stosownie do przepisów 

§ 24.149.5(b). 

BPAC 50 – POLISH – CHAR BROILER 

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/permitting/product-certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/permitting/product-certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0

