
Pozwolenia zintegrowane. 
I piętro ul., ul. Paderewskiego 1B pok. 120,121 tel. 765 32 22 czas pracy i przyjmowania 
interesantów - poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek – piątek 8.00 - 16.00 
Podstawa prawna: 
Art. 181 ust. 1, art. 183, art. 378 ust. 1 ustawy z dn. 21.04.2001r. Prawo ochrony środowiska 
(POŚ) . Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z póżn. zm., ), Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. z 2016 r.  poz.71),  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r.                        

w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.z 2014 r. poz. 1169) 

Wymagane dokumenty: 
wniosek spełniający wymagania określone w art. 208., art. 210 POŚ. 
Do wniosku należy dołączyć: 
oświadczenie wnioskodawcy o wielkości zakładu w odniesieniu do art.104 -106 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. nr 584 z późn. zm.) 
Opłaty: 
Pozwolenie na substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie 
środowiska i przepisów o odpadach: 
1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2.011 zł 
2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność 
wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł 
3) pozostałe 506 zł 
płatne na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr 35 8009 1062 0016 4119 
2007 0001 z adnotacją: ,,opłata od wydania pozwolenia zintegrowanego” lub w punkcie banku 
Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego  
Czas rozpatrzenia sprawy: 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 

2016 r. poz.23 z póżn. zm. ) - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 
miesięcy.  
Tryb odwoławczy: 
Odwołanie należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od 
daty otrzymania decyzji. 


