
KARTA INFORMACYJNA  
 

POZWOLENIE ZINTEGROWANE 

Czynność:  Wydanie pozwolenia zintegrowanego 

Organ właściwy: Starosta Radziejowski 

Podstawa prawna:  

 

 

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego 

(jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 1071 z 

późn. zm.), 

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),  

- art. 181, art. 201, art. 208, art. 210 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z 

późn. zm.) 

Miejsce realizacji: 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Infrastruktury Technicznej, ul. Kościuszki 17, 

pokój 4, 88-200 Radziejów 

Wymagane dokumenty: 

 

-wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego - 

opracowany zgodnie z art. 208 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. 

-dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest 

uprawniony do występowania w obrocie 

prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest 

osobą fizyczną, 

- zaświadczenie o nadaniu nr REGON, 

-wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty 

rejestrowej. 

Opłaty: 

 

- opłata skarbowa wnoszona w formie wpłaty 

gotówkowej opłata skarbowa wnoszona w kasie 

starostwa lub przelewem na konto Urzędu 

Miejskiego w Radziejowie.: 84 9550 0003 2002 

0005 3093 0001 z chwilą złożenia wniosku w 

wysokości: 

1) 2011 zł - od wydania pozwolenia w związku z 

wykonywaną działalnością gospodarczą, 

2) 506 zł - od wydania pozwolenia w związku z 

działalnością gospodarczą wykonywaną przez 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców 

3) 506 zł - pozostałe 

4) za zmianę pozwolenia opłata wynosi 50% 

wysokości opłaty określonej w pkt 1, 2 i 3. 
 

Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 i część 

III ust. 40 załącznika do  ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 

225, poz. 1635). 

 



Termin załatwienia sprawy: 

 
 

Nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia złożenia 

wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej 

dwa miesiące. 

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze we 

Włocławku za pośrednictwem Starosty 

Radziejowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia 

doręczenia decyzji. 

 

UWAGI: 
 
 

 
 

Opłata rejestracyjna, którą wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzony przez 

Ministra Środowiska. Wysokość opłaty jest zróżnicowana, oblicza się ją według wzoru, 

określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości 

opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591). 

Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz dla instalacji wymienionych w 

rozporządzeniu 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 2002r. Nr 122, poz. 1055), podlegających Dyrektywie 

96/61/WE (Dyrektywa IPPC). 

 

 
 
 
 

 

 
 


