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Starostwo Powiatowe 

 w Suwałkach 

Wydanie pozwolenia na 
wprowadzenie gazów lub pyłów         

do powietrza 

Wydanie z dnia  
24. 04. 2020 r. 

 
 

I. PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1396 ze zm.). 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY 

 
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, zawierający 
informacje określone w art. 184 ust. 2 - 5 i w art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
 
Załączniki: 

 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie 
prawnym. 

 upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora. 
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostania wezwany do 
ich uzupełnienia. 

 
III. OPŁATY 

 
Opłata za wydanie pozwolenia wynosi 2 011 zł/506 zł. 
Opłatę skarbową w kwocie 506 zł płacą mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy.  
Pozostali przedsiębiorcy płacą 2011 zł. 
Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego lub na konto Urzędu Miasta                     
w Suwałkach: 
 

22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

Terminy załatwiania sprawy określa art. 35 kpa (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): 
 

organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, 
 

niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody 
przedstawione przez stronę, 

 

nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 
 

nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie 
skomplikowanych. 
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V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 
 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska             
i Leśnictwa, pokój nr 121 tel. 087 565 92 92, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
  
VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

 
Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60, pokój numer 20 (Biuro Obsługi Klienta). 
 
VII. TRYB ODWOŁAWCZY 

 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za 
pośrednictwem Starosty Suwalskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
 
VIII. UWAGI 


