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POZWOLENIE NA WPROWADZENIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Ochrony Środowiska
II. PODSTAWA PRAWNA:
art. 181 ust. 1 pkt. 2 i art.183 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
2. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli
prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
3. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
4. dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
IV. OPŁATY:
skarbowa:
1) 2011 zł za wydanie pozwolenia, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2
2) 506 zł za wydanie pozwolenia w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
3) 506 zł pozostałe,
4) za zmianę pozwolenia opłata wynosi 50% wysokości opłaty określonej powyżej.
Płatne przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010.
Przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której
opłata została wniesiona. W rubryce „przelew z tytułu” proszę wpisać: „Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza”.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3 pracuje: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
decyzja - pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
w ciągu 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 3.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
UWAGI:
Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od
dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

