Karta informacyjna
Okre lenie rodzaju lub zakresu sprawy: Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego.
Podstawa prawna: art.32 ust.1, art. 181,art. 201, art. 208, art. 210 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r. Prawo Ochrony rodowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902)

Komórka prowadz ca spraw :
Wydział rodowiska, Rolnictwa i Le nictwa
Wymagane dokumenty:
• pisemny wniosek prowadz cego instalacj lub zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do
instalacji w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego, którego wzór, mo liwy do pobrania w
formie elektronicznej, znajduje si na tej samej stronie internetowej, na której korzysta Pan(i) z
niniejszej karty,
• 2 egzemplarze dokumentacji – wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełniaj cy
wymagania okre lone w art. 208 ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz zapis tre ci wniosku w
wersji elektronicznej na informatycznych no nikach danych ( szczegóły dotycz ce przygotowania i
zawarto ci wniosku przedstawiono w „ Wytycznych do sporz dzania wniosku o pozwolenia
zintegrowanego” dost pnych na stronie internetowej Ministerstwa
rodowiska http://
www.mos.gov.pl )
• dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
Opłata rejestracyjna, któr wnosi si na wyodr bniony rachunek bankowy, prowadzony przez Ministra
rodowiska. Wysoko
opłaty jest zró nicowana, oblicza si j według wzoru, okre lonego w
rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysoko ci opłat rejestracyjnych
(Dz.U. Nr 190, poz. 1591).

Opłaty:
• opłaty skarbowe s wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwil zło enia
wniosku:
- 2011,00 zł – od pozwole wydawanych w zwi zku z wykonywan działalno ci
gospodarcz ,
- 506,00 zł – od pozwole wydawanych w zwi zku z działalno ci gospodarcz
prowadzon przez podmioty prowadz ce działalno wytwórcz
w rolnictwie, mikroprzedsi biorców oraz małych i rednich
przedsi biorców,
Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 cz. III kol. 2 i 3 pkt 40 ppkt 1,2 i 3 zał cznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
Gdzie składa lub wysyła podania, wnioski lub inne dokumenty :
Wniosek z kompletem dokumentów okre lonych w karcie informacyjnej mo na przesła lub
zło y osobi cie w Starostwie Powiatowym w Lipnie,
ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno
Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- w ci gu 6 miesi cy od dnia zło enia wniosku ( art. 209 ust.2 PO ) od daty wpływu wniosku. Jednak ze
wzgl du na konieczno
zachowania wymaganej procedury i opracowania przez wnioskodawc
ewentualnych uzupełnie termin ten mo e ulec przedłu eniu.
- czynno ci urz dowe wykonywane s na wniosek,
- decyzja,
Tryb odwoławczy:
Do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za po rednictwem Starosty w terminie 14
dni od dnia dor czenia decyzji.

