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Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 
ul. Ludowa 15A,  18-200 Wysokie Mazowieckie; tel.  (86)  275 2417, (86)  275 3153; 

www.wysokomazowiecki.pl, e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl. 
 

I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);  
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 
1282);  

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zgodny z art.. 
184 ust. 2 - 4 i art.   221 Prawo ochrony środowiska. 

Formularz wniosku do pobrania * w formacie 

III. OPŁATY 

- 2011 zł - za wydane pozwolenie, 
- 1023 zł - za decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia,  
-  50 % stawki określonej od pozwolenia - za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków 
wydanego pozwolenia, 
W związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców: 
- 506 zł - za wydane pozwolenie, 
- 259 zł - za decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia, 
50% stawki określonej od pozwolenia - za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków 
wydanego pozwolenia 

-  wpłata na konto Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem nr: 27 1020 1332 0000 1102 0037 
5535. 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

     Do miesiąca od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, 
-  w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy 

V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15a, Wydział Rolnictwa, Rozwoju i 
Ochrony Środowiska , pokój nr 44, telefon: (086) 275 24 17. 

  VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem , ul. Ludowa 15a, Wydział Organizacyjny, pokój nr 
6, telefon: 086 275 24 17 Kancelaria Ogólna ( poniedziałek  800 – 16 00 ,wtorek - piątek 7 30 – 15 30). 

VII.TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem 
Starosty Wysokomazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

VIII.UWAGI 

Szczegółowych informacji udzielają  pracownicy Wydziału  Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony Środowiska. 

 


