
Zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji. 
I piętro 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. 51 – 53 ustawy z dnia 12 czerwca  2015 r. o systemie handlu  uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz.1223)  
Wymagane dokumenty: 
wniosek zawierający dane określone w art. 53 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy tj: 
1. imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca 
zamieszkania albo adresu siedziby; 
2. adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja; 
3. informację o tytule prawnym do instalacji; 
4. informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną 
źródeł powstawania i miejsca emisji; 
5. informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji; 
6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.  
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć: 
1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza. Kopii pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego; 
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
601/2012 wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o którym mowa w tym przepisie; 
4. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
601/2012; 
5. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. 
 
W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 601/2012 do wniosku dołącza się: 
1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza (kopii pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego); 
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
3. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
601/2012; 
4. dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej jednego z warunków, o którym mowa w art. 47 
ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012; 
5. plan monitorowania wielkości emisji, z uwzględnieniem odstępstw, o których mowa w art. 47 ust. 
3-8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012. 
6. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. 
Opłaty: 
zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 82 zł 
płatne na kontoUrzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr 35 8009 1062 0016 4119 
2007 0001 lubw punkcie banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego pok. Nr 7 (parter) 
z adnotacją: ,,opłata od wydania zezwolenia na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji” 
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 od decyzji wnosi się do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


