Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) – według stanu na dzień 30.09.2018 r.
Wymagany
Liczba
termin
Rodzaje instalacji wymagających
Punkt w
Liczba
instalacji,
dla
uzyskania
pozwolenia zintegrowanego
załączniku
Data wydania
Liczba
instalacji
których nie
pozwolenia
do
pozwolenia
instalacji,
objętych
upłynął
zintegrowarozporząOrgan
które
obowiązkiem
wymagany
nego
dla
Lp.
dzenia
wydający
(dd.mm.rr)
posiadają
uzyskania
termin
instalacji,
Ministra
pozwolenie
pozwolenie
pozwolenia
uzyskania
które jego
Środowiska
(data
Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu
zintegrowane
zintegrowapozwolenia
nie
obowiązywania)
z dnia
nego
zintegrowaposiadają
27.08.2014r.
nego
(dd.mm.rr)
1
Instalacje do wytwarzania energii i paliw:
----------―
―
----―
do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej
1.1)
--------―
―
----―
niż 50 MW,
02.01.2006r.
zmiany
09.01.2009r.
30.10.2009r.
23.11.2010r.
07.03.2011r.
Przemysłowe spalanie paliw / PGNiG TERMIKA SA
10.09.2015 r.
1.
1.1)
marszałek
8.10.2015 r.
1
1
Zakład EC Siekierki, ul. Augustówka 1, 02-981
―
―
Warszawa (m.st. Warszawa)
29.12.2015 r.
19.05.2016 r.
26.10.2017 r.
30.10.2017r.
7.06.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)
02.01.2006r.
zmiany
30.05.2007r.
30.06.2008r.
Przemysłowe spalanie paliw / PGNiG TERMIKA SA
30.07.2010r.
2.
1.1)
marszałek
1
1
Zakład EC Żerań i Źródła Lokalne, ul. Modlińska
―
―
28.02.2011r.
15, 03-216 Warszawa (m.st. Warszawa)
30.07.2012r.
10.09.2015 r.
30.09.2015 r.
31.12.2015 r.
1

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

3.

1.1)

Przemysłowe spalanie paliw / PGNiG TERMIKA SA
Zakład Żerań i Źródła Lokalne Ciepłownia Wola,
ul. Połczyńska 21, 01-377 Warszawa (m.st.
Warszawa)

4.

1.1)

Przemysłowe spalanie paliw (m.st. Warszawa)/
PGNiG TERMIKA SA Ciepłownia Kawęczyn, ul.
Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa

marszałek

1.1)

Przemysłowe spalanie paliw (powiat pruszkowski)/
PGNiG TERMIKA SA Zakład Żerań i Źródła
Lokalne, Elektrociepłownia Pruszków, ul.
Waryńskiego 1, 05-800 Pruszków

starosta

5.

marszałek

14.11.2016 r.
31.03.2017 r.
25.10.2017 r.
06.06.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
02.01.2006r.
zmiany
27.10.2010r.
04.11.2010r.
21.07.2011r.
10.09.2015 r.
22.10.2015 r.
24.03.2016r.
(na czas
nieoznaczony)
02.01.2006r.
zmiana
30.06.2008r.
10.09.2015 r.
6.04.2016 r.
17.05.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
19.06.2006r.
zmiany
11.02.2009r.
01.04.2010r.
18.03.2011r.
25.09.2015 r.
(na czas
2

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

6.

7.

8.

1.1)

Przemysłowe spalanie paliw (m.st. Warszawa)/
VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. z/s w
Warszawie ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
Zakład Energetyki Cieplnej Wschód, Ciepłownia
Międzylesie ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
(dawniej Dalkia Warszawa S.A., ul. Batorego 2, 02591 Warszawa)

1.1)

Do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż
50 MW, (Tłocznia Gazu Ciechanów, Lekowo gm.
Regimin, powiat ciechanowski)/ System Gazociągów
Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. Warszawa, ul.
Topiel 12, 00-342 Warszawa

marszałek

1.1)

Do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż
50 MW Ciepłownia (powiat nowodworski)/ Zakład
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

starosta

starosta

nieoznaczony)
27.12.2006r.
zmiany
25.03.2009r.
08.05.2009r.
26.10.2012r.
30.10.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
14.06.2005r.
zmiany
13.06.2006r.
21.12.2007r.
30.11.2010r.
27.07.2013r.
08.06.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
16.08.2006r.
zmiany
27.01.2009r.
08.02.2011r.
24.11.2014 r.
15.12.2015 r.
28.12.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

3

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

9.

10.

11.

1.1)

Do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż
50 MW Ciepłownia (powiat ciechanowski)/
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów

starosta

1.1)

Do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż
50 MW Ciepłownia (powiat legionowski)/
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
LEGIONOWO Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 37, 05-120
Legionowo

starosta

1.1)

Do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż
50 MW (Ciepłownia Cukrownia w Zygmuntowie,
Zygmuntowo 38, 06-450 Glinojeck, powiat
ciechanowski)/ Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.
w Poznaniu

starosta

14.07.2006r.
zmiany
01.07.2010r.
13.03.2014r.
24.04.2014r.
24.11.2014r.
03.12.2014r.
28.12.2015 r.
29.03.2017 r.
02.10.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
11.04.2006r.
zmiany
21.10.2008r.
18.02.2010r.
11.12.2014 r.
28.04.2015 r.
26.02.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
09.12.2008r.
zmiany
30.07.2010r.
16.01.2014r.
04.12.2014 r.
30.11.2015 r.
29.05.2017 r.
16.07.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
4

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

1.1)

Instalacja do energetycznego spalania paliw
(Ciepłownia węglowa, powiat miasto Siedlce)/
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp.
z o.o., ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce

starosta

1.1)

Instalacja w przemyśle energetycznym do spalania
paliw o nominalnej mocy ponad 50 MW
(Elektrociepłownia gazowa, powiat miasto Siedlce)/
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z
o.o., ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce

starosta

1.1)

Instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy nie
mniejszej niż 50 MW (powiat wołomiński) / Zakład
Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.,
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin

starosta

15.

1.1)

Instalacja w przemyśle energetycznym do spalania
paliw o nominalnej mocy ponad 50 MW (Oddział w
Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 3, 05-126
Nieporęt, Tłocznia Gazu Hołowczyce II we wsi
Klepaczew, gmina Sarnaki, powiat łosicki) / Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

starosta

16.

1.1)

W przemyśle energetycznym do spalania paliw - moc

marszałek

12.

13.

14.

29.06.2006r.
zmiany
07.03.2008r.
02.09.2008r.
16.03.2015r.
07.04.2016r.
(na czas
nieoznaczony)
21.09.2011r.
zmiana
27.03.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
24.01.2006r.
zmiany
01.06.2007r.
02.10.2012r.
27.09.2013r.
04.12.2014r.
18.12.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
10.02.2014r.
zmiana
02.12.2014r.
16.10.2015r.
12.09.2016 r.
28.10.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
20.12.2005r.
5

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
nominalna 1717,9 MWt (powiat Ostrołęka grodzki) /
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A ul.
Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka

17.

18.

19.

zmiana
17.12.2008r.
31.05.2010r.
31.01.2012r.
22.02.2012r.
17.02.2014r.
19.10.2015 r.
31.12.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1.1)

W przemyśle energetycznym do spalania paliw - moc
nominalna 180,4 MW (powiat Ostrołęka grodzki) /
STORA ENSO NAREW Sp. z o.o., al. Wojska
Polskiego 21 (w 2014 r. przejęcie praw od Stora Enso
Poland S.A.)

marszałek

1.1)

instalacja energetyczna do spalania paliw - moc
nominalna 87,9 MW (powiat Ostrołęka grodzki) /
STORA ENSO NAREW Sp. z o.o., ul. I Armii
Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka

marszałek

1.1)

Przemysł energetyczny - kotły o mocy 58 MWt
(powiat wyszkowski)/ Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. w Wyszkowie,
ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

starosta

06.05.2011r.
zmiany
16.07.2013r.
12.09.2013 r.
12.11.2015r.
27.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
03.12.2013r.
06.11.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
05.07.2006r.
zmiana
20.05.2011r.
07.11.2014r.
03.11.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
6

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
31.05.2005r.
zmiany
03.08.2006r.
23.01.2007r.
15.07.2008r.
sprostowanie

20.

1.1)

21.

1.1)

22.

1.1)

Instalacja do spalania paliw (Elektrociepłownia, ul.
Chemików 7, 09-411 Płock, Miasto Płock) / Polski
Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7,
09-411 Płocku

Instalacja do wytwarzania energii i paliw: do spalania
paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW
Elektrociepłownia z Blokiem Gazowo-Parowym
(Miasto Płock)/Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, Płock
Instalacja do spalania paliw o mocy nominalnej ponad
50 MWt (ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów,
powiat żyrardowski) / Przedsiębiorstwo Energetyki

marszałek

28.08.2008r.
zmiany
21.07.2009r.
09.02.2010r.
12.04.2011r.
29.08.2011r.
20.12.2011r.
04.07.2012r.
27.12.2012r.
06.09.2013r.
04.03.2015r.
22.12.2015 r.
01.12.2016 r.
20.12.2017 r.
30.05.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

8.07.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

14.07.2014r.
07.11.2014r.
16.11.2015 r.

1

1

―

―

7

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Cieplnej Żyrardów Sp. z o.o

23.

24.

25.

1.1)

Instalacja do spalania paliw w celu wytworzenia
energii o łącznej mocy 6812,6 MW (gm. Kozienice,
pow. Kozienicki) / ENEA WYTWARZANIE Spółka
z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego
1, 26-900 Kozienice

marszałek

1.1.

Instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy 132
MWt – kotłownia rozruchowa (gm. Kozienice, pow.
Kozienicki) / ENEA WYTWARZANIE Spółka z
o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
26-900 Kozienice

marszałek

1.1.

Instalacja do spalania paliw o mocy nominalnej 1075
MWe- blok energetyczny nr 11 (gm. Kozienice, pow.
Kozienicki) / ENEA WYTWARZANIE Spółka z
o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
26-900 Kozienice

marszałek

01.02.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
20.12.2005r.
zmiany
05.07.2007r.
15.09.2008r.
25.05.2010r.
01.07.2010r.
15.12.2010r.
14.10.2011r.
07.08.2012r.
28.06.2013r.
26.10.2015 r.
31.12.2015 r.
31.03.2016 r.
11.07.2016 r.
06.11.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

03.06.2016 r.
( na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

31.01.2011 r.
zmiany.
26.10.2015 r.
31.03.2016 r.
31.01.2018 r.
(na czas

1

1

―

―

8

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

26.

27.

1.1)

1.1)

Instalacja do spalania paliw w celu wytworzenia
energii cieplnej o łącznej mocy 204 MW (gm. Radom,
pow. Radom-grodzki) / Radomskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A., 26-600
Radom, ul. Żelazna 7, Ciepłownia "POŁUDNIE"

Instalacja do spalania paliw w celu wytworzenia
energii cieplnej o łącznej mocy 116 MW (gm. Radom,
pow. Radom – grodzki) / Radomskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC"
S.A. 26-600 Radom, ul. Żelazna 7- Ciepłownia
"PÓŁNOC", ul. Rodziny Ziętalów, 26-600 Radom

starosta

nieoznaczony)
25.02.2004r.
zmiany
06.07.2005r.
11.01.2006r.
06.03.2006r.
20.11.2006r.
29.02.2008r.
01.03.2010r.
23.06.2011r.

1

1

―

―

1

1

―

―

uchylono ww.
decyzje, nowe
pozwolenie

starosta

28.11.2013r.
zmiana
02.12.2014r.
28.10.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
20.10.2004r.
zmiany
10.01.2006r.
29.02.2008r.
20.10.2009r.
01.03.2010r.
uchylono ww.
decyzje, nowe
pozwolenie

24.07.2014r.
zmiana
02.12.2014r.
28.10.2015 r.
9

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
(na czas
nieoznaczony)
28. 2
7
.
-

1.1

1.2)

Instalacja do spalania paliw w celu wytworzenia
energii cieplnej o łącznej mocy 72,12 MW ( miasto
Pionki, pow. radomski)/ Przedsiębiorstwo Wodno –
Kanalizacyjno - Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
do rafinacji ropy naftowej,

starosta

-----

04.11.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
----31.05.2005r.
zmiany:
03.08.2006r,
23.01.2007r.
15.07.2008r.

1

1

-

-

―

―

-----

―

1

1

―

―

sprostowanie

29.

1.2)

Rafineria (ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Miasto
Płock) / Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul.
Chemików 7, 09-411 Płock

marszałek

28.08.2008r.
zmiany:
21.07.2009r.
09.02.2010r.
12.04.2011r.
29.08.2011r.
20.12.2011r.
04.07.2012r.
27.12.2012r.
06.09.2013r.
04.03.2015r.
22.12.2015 r.
01.12.2016 r.
20.12.2017 r.
30.05.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
10

Lp.

-

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.
1.3)

-

1.4)

-

2

-

2.1)

-

2.2)

30.

-

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

do produkcji koksu,
do zgazowania lub upłynniania:
a) węgla,
b) paliw innych niż wymienione w lit. a, o
całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej
niż 20 MW.
Instalacje do produkcji i obróbki metali:
do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy
siarczkowej;
do produkcji surówki żelaza lub stali surowej,
pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym
odlewania stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5
tony na godzinę;

2.2)

Produkcja stali o wydajności >2,5 Mg/h (m.st.
Warszawa)/ ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

2.3)

do obróbki stali lub stopów żelaza:
a) poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności
produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę,
b) kuźnie z młotami o energii przekraczającej
50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc
cieplna przekracza 20 MW,
c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem
przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na
godzinę;

(dd.mm.rr)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

―

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

-----

-----

―

―

(dd.mm.rr)
-----

-----

-----

―

―

-----

―

-----

------

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

marszałek

16.03.2007r.
zmiana
10.03.2010r.
3.12.2015r.
8.12.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

-----

-----

―

―

-----

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

2.3)a)

Instalacja do obróbki metali żelaznych: poprzez
walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad
20 ton stali surowej na godzinę (Walcownia P20, m.st.
Warszawa)/ ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., ul.
Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

2.3)c)

Do nakładania powłok metalicznych z wsadem
przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na
godzinę (cynkownia w Ciechanowie ul. Mleczarska
22, powiat ciechanowski)/ METALTECH Sp. z o.o.,
ul. Henry Forda I nr 8, 09-100 Płońsk

33.

2.3)c)

Instalacja do nakładania powłok metalicznych z wsadem
ponad 2 tony stali surowej na godzinę (miasto Siedlce) /
marszałek
Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp.k., ul. Terespolska12,
08-110 Siedlce (dawniej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. ul.
Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa)

34.

2.3)c)

Instalacja do nakładania powłok metalicznych z wsadem
ponad 2 tony stali surowej na godzinę (miasto Siedlce) /
Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp.k., ul. Terespolska12,

31.

32.

marszałek

28.09.2007r.
zmiany
13.12.2011r.
23.05.2012r.
24.11.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
29.01.2007r.
zmiany
20.06.2008r.
24.08.2009r.

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

przeniesienie praw i
obowiązków

marszałek

marszałek

24.09.2009r.
zmiana
25.08.2011r.
26.11.2015 r.
22.09.2016 r.
25.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
31.08.2007r.
zmiana
15.11.2010r.
19.10.2015r.
26.10.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
15.03.2010r.
zmiana
30.09.2015r.
12

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
08-110 Siedlce(dawniej Polimex-Mostostal Siedlce
S.A. ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa)

35.

36.

2.3)c)

2.3)c)

-

2.4)

-

2.5)

37.

2.5)

Instalacja do nakładania powłok metalicznych z
wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych
na godzinę (powiat otwocki) / BAKS Wytwarzanie
Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech., Kazimierz
Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew

instalacja do nakładania powłok metalicznych z
wsadem ponad 2 t stali na godzinę (instalacja
cynkowania ogniowego, o wsadzie 7,5 t na godzinę
Zakład w Wyszkowie, ul. Leśna 38, 07-200 Wyszków,
powiat wyszkowski) / Cynkomet Spółka z o.o. , ul.
Fabryczna 7, 16-020 Czarna Białostocka

do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności
produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę;
do produkcji metali nieżelaznych z rud metali,
koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku
procesów metalurgicznych, chemicznych lub
elektrolitycznych;
Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z
produktów z odzysku w wyniku procesów
chemicznych i elektrolitycznych (powiat wołomiński) /
Mennica - Metale Szlachetne S.A. ul. Weteranów
157, 05-250 Radzymin

marszałek

marszałek

30.09.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
10.03.2010r.
zmiana
30.11.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
21.07.2009r.
zmiana
28.04.2011r.
14.11.2011r.
27.11.2015r.

1

1

―

―

1

1

―

―

nowe
(uchylające
dotychczasowe):
22.03.2017 r.
(31.12.2019 r.)
-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

1

1

―

―

marszałek

27.10.2011r.
zmiana
03.12.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
13

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

-

38.

-

39.

40.

2.6)

do topienia, łącznie ze stapianiem, metali
nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub
odlewania metali nieżelaznych, o zdolności
produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na
dobę dla ołowiu i kadmu lub powyżej 20 ton wytopu
na dobę dla pozostałych metali;

-----

-----

―

―

-----

―

2.6)

Wtórny wytop ołowiu i jego stopów w ilości powyżej 4
ton wytopu ołowiu na dobę (powiat pruszkowski) /
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. ul.
Warszawska 47, 05-820 Piastów

marszałek

01.08.2007r.
zmiany
30.10.2009r.
31.05.2012r.
10.06.2013r.
16.04.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

2.7)

do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów
z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów
elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita
pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 .

-----

-----

―

―

-----

―

1

1

―

―

1

1

―

―

2.7)

Obróbka galwaniczna, objętość wanien procesowych >
30 m3 (m.st. Warszawa) / PZL "Warszawa - Okęcie"
S.A. Al. Krakowska 110/114, Warszawa

marszałek

2.7)

instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub
tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów
chemicznych lub elektrolitycznych, gdzie całkowita
objętość wanien przekracza 30m3 (m.st. Warszawa)/
ANODAL, ul. Podskarbińska 32/34, 03-840
Warszawa

marszałek

24.06.2008r.
zmiana
13.05.2010r.
30.10.2015r.
20.11.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
31.12.2007r.
zmiana
15.03.2010r.
27.02.2015r.
30.11.2015r.
(na czas
14

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
nieoznaczony)

41.

42.

43.

29.01.2007r.
zmiany
20.06.2008r.
24.08.2009r.

2.7)

Do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z
tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów
elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita
pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3
(cynkownia w Ciechanowie ul. Mleczarska 22, powiat
ciechanowski)/ METALTECH Spółka z o.o.,
ul. Henry Forda I nr 8, 09-100 Płońsk

marszałek

2.7)

Instalacja do powierzchniowej obróbka metali, gdzie
całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30
m3 (Zakład przy ul. Majora Henryka Sucharskiego 2,
08-110 Siedlce, powiat miasto Siedlce) / „Bozamet”
Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

marszałek

2.7)

w przemyśle metalurgicznym do powierzchniowej
obróbki metali z zastosowaniem procesów
elektrolitycznych lub chemicznych - objętość wanien
procesowych 41,17 m3 (powiat wyszkowski) /
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
"POMEL" Spółka z o.o. w Wyszkowie ul. Serocka
11, 07-200 Wyszków

marszałek

przeniesienie praw i
obowiązków

24.09.2009r.
zmiana
25.08.2011r.
26.11.2015 r.
22.09.2016 r.
25.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
22.01.2013r.
zmiana
22.01.2015r.
26.11.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
23.11.2007r.
zmiany
13.06.2011r.
28.11.2012r.
30.10.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

15

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

44.

45.

46.

2.7)

2.7)

2.7)

47.

2.7)

48.

2.7)

Instalacja do kataforetycznego malowania powierzchni
o pojemności wanien technologicznych 128 m3 (ul.
Otolińska 25, 09-407 Płock, Miasto Płock)/ CNH
Industrial Polska Sp. z o.o.

Instalacja do pow. obróbki metali z zastosowaniem
procesów chem., w których całkowita pojemność
wanien procesowych przekracza 30 m3 (ul. Otolińska
25, 09-407 Płock Miasto Płock) / Galwa-Kor Sp. zo.o.

Instalacja do pow. obróbki metali z zastosowaniem
procesów chemicznych, w których całkowita
pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 (ul.
Płocka 37, 09-500 Gostynin, powiat gostyniński)
/ALU-KOLOR Sp. z o.o.
Instalacja do pow. obróbki metali z zastosowaniem
procesów chem., w których całkowita pojemność
wanien procesowych przekracza 30 m3 (Nowa Biała
33, 09-411 Biała) / Bogumił Księżakowski
prowadzący działalność pod nazwą „STALMECH”
Bogumił Księżakowski

Instalacja do powierzchniowej obróbki metali z

marszałek

marszałek

marszałek

02.12.2008r.
zmiana
23.09.2010r.
30.10.2015 r.
9.05.2016r.
(na czas
nieoznaczony)
06.09.2007r.
zmiana
10.10.2012r.
30.12.2014 r.
27.01.2015 r.
04.11.2015 r.
02.03.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
15.09.2008r.
25.11.2015 r.
30.11.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

12.01.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

30.05.2014r.

1

1

―

―

16

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

zastosowaniem procesów chemicznych - objętość
wanien procesowych powyżej 30 m3 (gm. Jastrzębia,
pow. radomski) / Zakład Mechaniczno - Odlewniczy
Józef Brzeziński, Owadów 1A, 26-631 Jastrzębia

zmiana
13.10.2015 r.
26.10.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

49.

2.7)

-

3

-

3.1)

50.

3.1)b)

Instalacja do powierzchniowej obróbki metali z
zastosowaniem procesów chemicznych - objętość
wanien procesowych powyżej 30 m3 - obróbka
drobnych elementów metalowych (Zakład w
Wyszkowie, ul. Leśna 38, 07-200 Wyszków, powiat
wyszkowski) / Cynkomet Spółka z o.o. , ul.
Fabryczna 7, 16-020 Czarna Białostocka
Instalacje w przemyśle mineralnym:
do produkcji:
a) klinkieru cementowego w piecach obrotowych o
zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę
lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej
ponad 50 ton na dobę,
b) wapna w piecach o zdolności produkcyjnej
ponad 50 ton na dobę,
c) tlenku magnezu w piecach o zdolności
produkcyjnej ponad 50 ton na dobę;

Do produkcji wapna w piecach o zdolności
produkcyjnej ponad 50 ton na dobę (Cukrownia,
Zygmuntowo 38, 06-450 Glinojeck, powiat
ciechanowski) / Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.
w Poznaniu

marszałek

22.03.2017 r.
(31.12.2019 r.)

1

1

-

-

-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

starosta

09.12.2008r.
zmiany
30.07.2010r.
16.01.2014r.
04.12.2014r.
30.11.2015 r.
29.05.2017 r.
16.07.2018r.
(na czas

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
nieoznaczony)
-

3.2)

-

3.3)

51.

52.

53.

do wytwarzania produktów z azbestu lub
produktów zawierających azbest;
do produkcji szkła, w tym włókna szklanego,
o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na
dobę;

-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

3.3)

Instalacja do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej
85 tony wytopu na dobę (powiat garwoliński) / Huta
Szkła „CZECHY” S.A., 08-406 Trąbki

3.3)

Instalacja do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej
60 ton wytopu na dobę (powiat wołomiński) /
TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A., ul. Wileńska
68A, 05-200 Wołomin

starosta

3.3)

Produkcja szkła, wytop 180 ton/dobę (Zakład w
Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23, 07-200 Wyszków
powiat wyszkowski)/ Ardagh Glass S.A. z/s w
Gostyniu, ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń,

starosta

starosta

29.12.2006r.
zmiany
23.06.2008r.
05.12.2014r.
07.08.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
07.11.2008r.
zmiany
09.06.2010r.
wraz z
postanowieniem z dnia

02.02.2011r.
11.08.2014r.
04.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
20.11.2006r.
zmiany
17.05.2010r.
06.10.2010r.
02.04.2012r.
26.02.2014r.
04.12.2014r.
16.08.2016 r.
02.11.2017 r.
18

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
(na czas
nieoznaczony)
23.11.2006r.
zmiana
17.08.2009r.
18.07.2011r.
54.

3.3)

55.

3.3)

-

3.4)

56.

3.4)

Instalacja do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej
ponad 20 ton wytopu na dobę (gm. Radom, pow.
Radom-grodzki) / TREND GLASS Sp. z o.o. ul.
Zubrzyckiego 11, 26-600 Radom

Instalacja do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej
140 ton na dobę (gm. Szydłowiec, pow. szydłowiecki) /
TREND GROUP Sp. z o.o. Wola Korzeniowska 137,
26-500 Szydłowiec
do wytapiania substancji mineralnych, w tym
produkcji włókien mineralnych, o zdolności
produkcyjnej ponad 20 ton wytopu;

Produkcja włókien mineralnych – ponad 20 t/dobę
wełny mineralnej - LINIA MAL 5 (powiat ostrowski) /
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o. o. Zakład Wełny
Mineralnej w Małkini, ul. Jana III Sobieskiego, 07320 Małkinia

starosta

starosta

-----

starosta

uchylono ww.
decyzję, nowe
pozwolenie

29.04.2013r.
zmiany
02.12.2014r.
18.03.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
12.12.2017r.
(na czas
nieoznaczony)
----10.11.2005r.
zmiana
10.09.2013r.
05.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
nowe
(uchylające
dotychczasowe):
06.04.2017 r.
19

1

1

―

―

1

1

―

―

―

―

-----

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
05.10.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

3.4)

Produkcja włókien mineralnych – ponad 20 t/dobę
wełny mineralnej - LINIA MAL 6 (powiat ostrowski) /
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o. o. Zakład Wełny
Mineralnej w Małkini, ul. Jana III Sobieskiego, 07320 Małkinia

58.

3.4)

Produkcja włókien mineralnych – ponad 20 t/dobę
wełny mineralnej - LINIA MAL 7 (powiat ostrowski) /
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o. o. Zakład Wełny
Mineralnej w Małkini, ul. Jana III Sobieskiego, 07320 Małkinia

-

3.5)

do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą
wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton
na dobę.

57.

starosta

10.11.2005r. z
miana
10.09.2013r.
05.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
nowe
(uchylające
dotychczasowe):
06.04.2017 r.
05.10.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
05.02.2008r.
05.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
nowe
(uchylające
dotychczasowe):
06.04.2017r.
05.10.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

-----

----20

1

1

―

―

1

1

―

―

―

―

-----

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

3.5)

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za
pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad
760 ton na dobę (Zakład Dobre w Rudzienku gm.
Dobre 05-307, powiat miński) / WIENERBERGER
Ceramika Budowlana Sp. z o.o., ul. Ostrobramska
79, 04-175 Warszawa

starosta

3.5)

Instalacja do produkcji keramzytu o docelowej
zdolności produkcyjnej pow. 75 Mg/d, wykorzystanie
odpadów niebezpiecznych w procesie spiekania
keramzytu w piecach obrotowych (ul. Warszawska43,
96-320 Mszczonów, powiat żyrardowski) /
Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich
"KERAMZYT" Sp. z o.o., ul. Warszawska43,
96-320 Mszczonów

starosta

61.

3.5)

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za
pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75
ton wyrobów gotowych na dobę (miejscowość
Plecewice, gmina Brochów, powiat sochaczewski)/
Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali Segromet
Sp. z o.o., ul. Węgrowski 2, 08-300 Sokołów
Podlaski (dawniej Przedsiębiorstwo Ceramiki
Budowlanej PLECEWICE S.A.)

starosta

-

4

59.

60.

Instalacje w przemyśle chemicznym do

-----

29.12.2006r.
zmiany
21.01.2010r.
19.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
30.03.2009r.
zmiany
15.09.2011r.
04.07.2012r.
22.01.2013r.
07.11.2014r.
16.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
25.05.2007r.
zmiana
28.12.2007r.
23.04.2009r.
14.05.2010r.
26.08.2011r.
28.12.2011r.
24.01.2014r.
17.12.2014 r.
24.04.2017r. –
zmiana
prowadzącego
instalację
(na czas
nieoznaczony)
----21

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

―

―

-----

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

-

62.

4.1)

4.1)

wytwarzania, przy zastosowaniu procesów
chemicznych lub biologicznych:
organicznych substancji chemicznych:
a) węglowodorów,
b) pochodnych węglowodorów, zawierających tlen,
takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy
karboksylowe, estry, sole kwasów
karboksylowych, etery, nadtlenki, żywice
epoksydowe,
c) pochodnych węglowodorów, zawierających azot,
takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki lub
azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki,
d) pochodnych węglowodorów, zawierających
fosfor,
e) pochodnych węglowodorów, zawierających
siarkę,
f) pochodnych węglowodorów, zawierających
fluorowce,
g) związków metaloorganicznych,
h) tworzyw sztucznych, takich jak: polimery,
syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte
na celulozie,
i) kauczuków syntetycznych,
j) barwników i pigmentów,
k) środków powierzchniowo czynnych,
l) innych niż wymienione w lit. a-k;
Instalacja chemiczna do wytwarzania przy
zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych
produktów i półproduktów chemii organicznej w tym
produktów farmaceutycznych (m.st. Warszawa) /
Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe

-----

-----

―

―

-----

―

marszałek

18.06.2007r.
zmiana
16.02.2010r.
21.03.2011r.
09.10.2013r.

1

1

―

―

22

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
03.12.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

„IPOCHEM” Sp. z o. o. ul. Annopol 6, 03-236
Warszawa

63.

64.

65.

66.

67.

4.1)

Instalacja chemiczna do wytwarzania przy
zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych
półproduktów i produktów chemicznych (m.st.
Warszawa)/ „NATALEX” S. A. ul. Fleminga 2a
03-176 Warszawa (budynek starej szkoły)

4.1)

Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania,
przy zastosowaniu procesów chemicznych lub
biologicznych organicznych substancji chemicznych
(powiat legionowski) / DONA FINE CHEMICALS
Sp. J., Józefów, ul. Szkolna 10, 05-119 Legionowo

4.1)

Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów
chemicznych, podstawowych produktów lub
półproduktów chemii organicznej (powiat wołomiński)
/ Mennica - Metale Szlachetne S.A., ul. Weteranów
157, 05-250 Radzymin

marszałek

02.04.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

29.07.2009r.
zmiana
30.11.2012r.
30.11.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

27.10.2011r.
3.12.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

4.1)

Instalacja do produkcji preparatów chemicznych o
właściwościach antyutleniających (powiat wołomiński)
/ DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.,
ul. Łukasiewicza 11A, 05-200 Wołomin

marszałek

4.1)

Instalacja do wytwarzania estrów i amidów kwasów
tłuszczowych (Zakład Produkcyjny w Garwolinie przy
ul. II Armii Wojska Polskiego 44, powiat garwoliński)
/ ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS

marszałek

04.08.2008r.
zmiana
22.01.2013r.
21.01.2015r.
17.02.2015r.
07.03.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
26.02.2007r.
zmiana
20.06.2011r.
postanowienie

23

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Sp. z o.o. ul. Mianowskiego 3/6, 02-044 Warszawa
(dawniej ERCA POLAND Sp. z o.o.)

68.

69.

70.

4.1)

W przemyśle chemicznym - produkcja oleju talowego
z mydeł posiarczynowych o wydajności przerobowej
15 tys. ton/rok mydeł (powiat grodzki Ostrołęka) /
KEMIRA CELL Sp. z o. o., ul. I Armii WP 27, 07401 Ostrołęka

marszałek

4.1)

Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów
chemicznych podstawowych produktów lub
półproduktów chemii organicznej (instalacja do
produkcji stabilizatorów cynoorganicznych instalacja
do produkcji ftalanów wyższych instalacja do
produkcji smarów) (ul. 15 sierpnia 106, 96-500
Sochaczew, powiat sochaczewski) / Boryszew S.A.
Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

marszałek

4.1)

Instalacja w przemyśle chemicznym do wytwarzania,
przy zastosowaniu procesów chemicznych lub
biologicznych organicznych substancji chemicznych –
tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne
włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie
(poliamidy)
(ul. 15 sierpnia 106, 96-500 Sochaczew, powiat
sochaczewski) / Boryszew S.A. Oddział

marszałek

04.07.2011r.
zmiana
12.12.2012r.
07.08.2015r.
26.11.2015r.
06.02.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)
27.12.2007r.
zmiana
28.04.2008r.
20.11.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
01.03.2007r.
zmiana
29.08.2007r.
30.08.2012r.
17.12.2015r.
14.01.2016r.
08.06.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

18.05.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)
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―

―
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―

―

1

1
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
NYLONBOR w Sochaczewie

71.

4.1)

Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu
procesów chemicznych, podstawowych produktów lub
półproduktów chemii organicznej (instalacja do
produkcji polioctanu winylu) (ul. 15 sierpnia 106, 96500 Sochaczew, powiat sochaczewski)/Synthos
Dwory 7 Sp. z o.o. sp. jawna, ul. Chemików 1, 32600 Oświęcim

marszałek

12.01.2016r.
zmiana
07.03.2017 r.
05.06.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

31.05.2005r.
zmiany
03.08.2006r.
23.01.2007r.
15.07.2008r.
72.

4.1)

Instalacja do wytwarzania półproduktów i produktów
petrochemicznych (Petrochemia ul. Chemików 7, 09411 Płock, Miasto Płock) / Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock

sprostowanie

marszałek

28.08.2008r.
21.07.2009r.
09.02.2010r.
12.04.2011r.
29.08.2011r.
20.12.2011r.
04.07.2012r.
27.12.2012r.
25

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

73.

74.

75.

4.1)

Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów
chemicznych produktów i półproduktów chemii
organicznej (PE II) (Miasto Płock) / BASELL
ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.

marszałek

4.1)

Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów
chemicznych produktów i półproduktów chemii
organicznej (PE III i PPIII) (Miasto Płock) / BASELL
ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.

marszałek

4.1)

Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu
procesów chemicznych, podstawowych produktów lub
półproduktów chemii organicznej (Zakład w Płocku
przy ulicy Długiej 14, Miasto Płock)/ PCC EXOL
S.A. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny

marszałek

06.09.2013r.
04.03.2015r.
22.12.2015r.
01.12.2016 r.
20.12.2017 r.
30.05.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
31.12.2004r.
zmiany
15.07.2008r.
16.07.2010r.
15.12.2014 r.
(na czas
nieoznaczony)
13.09.2005r.
zmiany
06.12.2007r.
17.08.2009r.
13.05.2011r.
06.02.2014r.
21.05.2015 r.
28.11.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
14.10.2010r.
zmiana
18.04.2014r.
03.12.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
26
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―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

4.1)

Instalacja do produkcji farb i lakierów na bazie
przygotowanych we własnym zakresie półfabrykatów
tj. żywic i sykatyw oraz produkcja rozcieńczalników,
(gm. Radom, pow. Radom – grodzki) / Radomska
Fabryka Farb i Lakierów "RAFIL" S.A., ul.
Czarna 29, 26-600 Radom

marszałek

4.1)

Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu
procesów chemicznych organicznych substancji
chemicznych (eter) (gm. Pionki, pow. Radomski) /
MESKO S.A. Oddział w Pionkach ,ul. Zakładowa 7

marszałek

-

4.2)

nieorganicznych substancji chemicznych:
a) gazów, takich jak: amoniak, chlor lub
chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki
węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór,
chlorek karbonylu,
b) kwasów, takich jak: chromowy,
fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny,
siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,
c) zasad, takich jak: wodorotlenek amonu,
wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,
d) soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu,
węglan sodu, nadborany, azotan srebra,
e) niemetali, tlenków metali lub innych związków
nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia,
węglika krzemu,
f) innych niż wymienione w lit a-e;

-----

-

4.3)

-

4.4)

76.

77.

nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu,
azotu lub potasu;
środków ochrony roślin lub produktów

12.02.2009r.
zmiana
15.03.2010r.
30.10.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
31.01.2008r.
zmiana
22.09.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
biobójczych;
-

78.

79.

80.

4.5)

4.5)

produktów leczniczych lub surowców
farmaceutycznych;

Instalacja chemiczna do wytwarzania przy
zastosowaniu procesów chemicznych i biologicznych
podstawowych produktów farmaceutycznych (m.st.
Warszawa)/Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne „POLFA” S.A., ul. Fleminga 2, 03176 Warszawa

4.5)

Instalacja chemiczna do wytwarzania przy
zastosowaniu procesów chemicznych i biologicznych
podstawowych produktów farmaceutycznych (m.st.
Warszawa)/Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne „POLFA” S.A., ul. Fleminga 2, 03176 Warszawa

4.5)

Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów
biologicznych podstawowych produktów
farmaceutycznych - preparaty krwiopochodne,
surowice i szczepionki, preparaty enzymatyczne,
organopreparaty (m.st. Warszawa)/ Wytwórnia
Surowic i Szczepionek „BIOMED”, ul. Chełmska
30/34, 00-725 Warszawa

-----

marszałek

marszałek

marszałek

----22.12.2006r.
zmiany
30.07.2007r.
10.04.2009r.
14.10.2009r.
23.09.2015 r.
30.05.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
22.12.2006r.
zmiany
30.07.2007r.
10.04.2009r.
14.10.2009r.
23.09.2015 r.
30.05.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
30.10.2007r.
zmiana
25.05.2007r.
17.11.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
28

―

―
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―
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1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów
chemicznych i biologicznych podstawowych
produktów farmaceutycznych - insulina ludzka (powiat
warszawski zachodni)/ BIOTON S.A. Zakład
Produkcyjny w Macierzyszu, ul. Poznańska 12

marszałek

28.02.2007r.
zmiany:
30.07.2007r.
16.06.2009r.
06.02.2012r.
4.09.2014 r.
26.11.2015 r.
12.07.2017r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

06.09.2013r.
26.03.2015r.
14.09.2016 r.
(05.09.2023r.)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

(dd.mm.rr)

81.

82.

4.5)

4.5)

83.

4.5)

84.

4.5)

85.

4.5)

Instalacja chemiczna do wytwarzania przy
zastosowaniu procesów chemicznych i biologicznych
podstawowych produktów farmaceutycznych (m.st.
Warszawa)/ Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera
8, 01-793 Warszawa
Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania,
przy zastosowaniu procesów chemicznych lub
biologicznych produktów leczniczych lub surowców
farmaceutycznych (powiat nowodworski) / AMARA
Sp. z o.o. Sp. Jawna (dawna nazwa CHANCE
Zakład Farmaceutyczny Jerzy Jaworski, Maria
Jaworska Sp. Jawna) Pieńków 11, 05-152 Czosnów
Instalacja do wytwarzania produktów
farmaceutycznych (ul. Keramzytowa 16, 96-320
Mszczonów, powiat żyrardowski) / Monrol Poland
Ltd Sp. z o.o.
Instalacja do produkcji produktów farmaceutycznych,
(gm. Chynów, pow. Grójecki)/ Drwalewskie Zakłady
Przemysłu Bioweterynaryjnego "BIOWET" S.A. w
Drwalewie 05-651 Drwalew

marszałek

marszałek

marszałek

16.02.2007r.
zmiana
23.12.2011r.
26.10.2015 r.
28.04.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
06.09.2013r.
06.11.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
13.05.2008r.
zmiana
25.07.2011r.
11.08.2015r.
(na czas
29

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
-

4.6)

materiałów wybuchowych.

86.

4.6)

instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu
procesów chemicznych, materiałów wybuchowych
(nitrogliceryna) (m. Pionki, pow. Radomski) /
MESKO S.A. Oddział w Pionkach ,ul. Zakładowa 7

-

5

-

5.1)

Instalacje w gospodarce odpadami:
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad
10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących
działań:
a) obróbki biologicznej,
b) obróbki fizyczno-chemicznej,
c) sporządzania mieszanki lub mieszania przed
poddaniem któremukolwiek z procesów
wymienionych w lit. a, b oraz d-k i pkt 2,
d) przepakowywania przed poddaniem
któremukolwiek z procesów wymienionych w lit.
a-c oraz e-k i pkt 2,
e) regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,
f) recyklingu lub regeneracji materiałów
nieorganicznych innych niż metale i związki
metali,
g) regeneracji kwasów lub zasad,
h) odzyskiwania składników stosowanych do
usuwania zanieczyszczeń,
i) odzyskiwania składników z katalizatorów,
j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów
ponownego wykorzystania oleju,

-----

marszałek

-----

nieoznaczony)
----31.01.2008r.
zmiana
04.10.2013r.
23.09.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
-----

-----

-----
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―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
k) retencji powierzchniowej;

87.

88.

89.

90.

5.1)

Instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych, o
zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę - zakład
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (Zakład Przetwarzania Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego w Błoniu, ul.
Ekologiczna 2, Błonie – powiat warszawski zachodni)
/REMONDIS Elektrorecycling Sp. z o.o. ul.
Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

5.1)

Instalacja do bioremediacji gruntów zaolejonych (ul.
Chemików 7, Płock Miasto Płock) / ORLEN Eko Sp.
z o. o., ul. Chemików 7, Płock

5.1)

Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania, z
wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o
zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę rozdrabniarka odpadów (ul. Chemików 7, Płock Miasto
Płock) / ORLEN Eko Sp. z o. o., ul. Chemików 7,
Płock

5.1)

Instalacja do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10
Mg/dobę z wykorzystaniem obróbki fizycznochemicznej (instalacja w Żyrardowie, żyrardowski)/
Awas-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

marszałek

17.11.2012r.
zmiany
18.09.2013r.
20.02.2014r.
04.03.2015 r.
14.08.2015r.
15.09.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

29.06.2012r.
17.02.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

26.06.2012r.
09.04.2015r.
15.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

12.05.2009r.
zmiany
17.02.2011r.
11.12.2012r.
06.06.2013r.
17.04.2014r.
17.11.2015 r.
13.06.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
91.

92.

-

93.

94.

5.1)

Instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych , o
zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę (powiat
grodziski) / Terra Recycling Sp. z o.o. s.k., ul.
Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Maz.

5.1)

Instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych ,
o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę produkcja paliw alternatywnych (Zakład Gospodarki
Odpadami Przemysłowymi w Radomiu, ul.
Energetyków16, gm. Radom, pow. Radom-grodzki) /
SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6, 20479 Lublin (dawniej SITA WSCHÓD Sp. z o.o., ul.
Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin)

5.2)

5.2)a)

5.2)a)

do termicznego przekształcania odpadów:
a) innych niż niebezpieczne o zdolności
przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,
b) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania
ponad 10 ton na dobę;
Zakładana wydajność instalacji do termicznego
unieszkodliwiania odpadów ok. 7,5 Mg /h. / Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie
Sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa –
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Gwarków",
ul. Zabraniecka 2, 04-459 Warszawa
Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na
terenie oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie.
Instalacja do unieszkodliwiania, z wyjątkiem
składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o
zdolności przetwarzania ponad 50 ton na
dobę/Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

marszałek

01.12.2011r.
06.09.2017 r.
(30.11.2021r.)

1

1

―

―

marszałek

9.02.2010r.
zmiany
29.10.2010r.
25.08.2011r.
27.11.2015 r.
02.09.2016 r.
27.04.2018r.
17.07.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

-----

-----

―

―

-----

―

marszałek

29.01.2015r.
3.07.2015r.
06.07.2018 r.
(01.01.2021r.)

1

1

―

―

marszałek

17.08.2010r.
zmiana
29.10.2012r.
25.09.2015r.
7.12.2015r.
11.05.2016r.

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
30.08.2018 r.
(30.10.2020r.)

Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl.
Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa (m.st.
Warszawa)

95.

5.2)a)

96.

5.2)b)

-

5.3)

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów
innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania
ponad 10 ton na dobę zlokalizowana w Uninie gm.
Górzno, powiat garwoliński/ PPH HETMAN Sp. z o.
o. Florianów 24, 99-311 Bedlno

Termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych
(ul. Chemików 7, Płock Miasto Płock) / ORLEN Eko
Sp. z o. o.

dla odpadów innych niż niebezpieczne z
wyłączeniem działań realizowanych podczas

Instalacja nie
pracuje – w
pozwoleniu
zintegrowanym
ustalono
termin
rozpoczęcia
funkcjonowani
a instalacji na
dzień
01.12.2018 r.

starosta

15.04.2016r.
zmiana
19.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

marszałek

02.09.2005r.
zmiany:
24.06.2008r.
16.10.2009r.
20.09.2010r.
07.07.2011r.
26.06.2012r.
18.12.2012r.
19.12.2013r.
18.04.2014r.
14.05.2015r.
18.06.2015r.
16.10.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

-----

-----

―

―

-----

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają
(dd.mm.rr)

oczyszczania ścieków komunalnych:
a) do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania
ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem
następujących działań:
 obróbki biologicznej,
 obróbki fizyczno-chemicznej,
 obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych
do termicznego przekształcenia,
 obróbki żużlu i popiołów,
 obróbki w strzępi arkach odpadów
metalowych, w tym zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich
części,
b) do odzysku lub kombinacji odzysku i
unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania
ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem
następujących działań:
 obróbki biologicznej,
 obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych
do termicznego przekształcania,
 obróbki żużlu i popiołów,
 obróbki w strzępi arkach odpadów
metalowych, w tym zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich
części,
c) do odzysku lub unieszkodliwiania z
wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o
zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100
ton na dobę;
34

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Lp.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
97.
u
i
k

5.3)a)

98.

5.3)b)

99.

5.3)b)

100.

5.3)b)

Instalacja w gospodarce odpadami do kombinacji
odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania
ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki
biologicznej (Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych ul. Witosa 98 26-600 Radom, gm.
Radom, pow. Radom grodzki)/ Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM" Sp.
z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom
Dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem
działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków
komunalnych - do odzysku lub kombinacji odzysku i
unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75
ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej,
(Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem,
powiat płoński)/ Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09-100
Płońsk
Instalacja RIPOK (w m. Wola Ducka 70A, powiat
otwocki) / P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska,
Wola Ducka 70A, 05-408 Wiązowna
Dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem
działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków
komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i
unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75
ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej
odpadów przeznaczonych do termicznego
przekształcania (instalacja RDF Miączyn Duży,
powiat mławski)/ NOVAGO Sp. z o.o., ul.
Grzebskiego 10, 06-500 Mława

marszałek

27.04.2018 r.
17.08.2018 r.
( na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

27.04.2016 r.
zmiana
04.09.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

―

―

1

01.07.2015r.

―

starosta

22.07.2016 r.
zmiana
07.12.2016 r.
27.11.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

101.

5.3)b)

102.

5.3)b)

103.

5.3)b)

104.

5.3)b)

Dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem
działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków
komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i
unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75
ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej
(instalacja OBB wraz z instalacją energetycznego
spalania biogazu w m. Kosiny Bartosowe, powiat
mławski)/ NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10,
06-500 Mława
Dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem
działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków
komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i
unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75
ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej
(instalacja Kosiny Bartosowe, powiat mławski)/
NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500
Mława (dawniej Zakład Usług Komunalnych
USKOM Sp. z o.o.)
Dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem
działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków
komunalnych, do odzysku o zdolności przetwarzania
ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki
wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego
przekształcania (instalacja RDF Kosiny Bartosowe,
powiat mławski)/ NOVAGO Sp. z o.o., ul.
Grzebskiego 10, 06-500 Mława
Instalacja (RIPOK) do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych
(Ławy, ul Przemysłowa 45, gm. Rzekuń, powiat
Ostrołęka (ziemski)) / MPK PURE HOME Sp. z o.o.,
Spółka Komandytowa, ul. Kołobrzeska 5, 07-410

starosta

30.12.2016 r.
zmiana
19.02.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

14.04.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

24.03.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

―

―

1

01.07.2015r.

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

105.

106.

107.

108.

109.

5.3)b)

5.3)b)

5.3)b)

Ostrołęka
Instalacja (RIPOK) do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych (Z-d w
Nadarzynie, ul. Turystyczna 38, gm. Nadarzyn, pow.
pruszkowski)/ Przedsiębiorstwo Usługowe
„HETMAN” Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114, 00971 Warszawa
Instalacja (RIPOK) do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych (w m. Wola
Suchożebrska, powiat siedlecki) / Zakład Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o. ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
Instalacja MBP (Kobierniki 42, 09-413 Sikórz) /
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w
Płocku Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
(dawna nazwa Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.)

5.3)b)

Instalacja MBP (Rachocin, gm. Sierpc) /
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sierpcu Sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc

5.3)b)

Instalacja (RIPOK) – Instalacja do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów / BYŚ
Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249

marszałek

―

―

1

01.07.2015r.

―

marszałek

19.04.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

marszałek

marszałek

21.07.2016r.
(na czas
nieoznaczony)
26.09.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

31.08.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

110.

111.

5.3)b)

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego/ BYŚ
Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249

5.3)b)

Instalacja (RIPOK) do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych / Remondis Sp.
z o.o., ul. Zawodzie 16, Warszawa

112.

5.3)b)

113.

5.3)b)

114.

5.3)b)

115.

5.3)b)

Instalacja (RIPOK) do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych / Miejski
Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o., ul.
Stefana Bryły 6
Dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem
działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków
komunalnych - do odzysku lub kombinacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania
ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki
biologicznej – instalacja w m. Wola Pawłowska, gmina
Ciechanów, powiat ciechanowski / Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul.
Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
Instalacja do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych w Ostrołęce przy
ul. Gen. Turskiego 4 / Ostrołęckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Berka
Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka
Strzępiarka odpadów metalowych, w tym zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów
wycofanych z eksploatacji i ich części (powiat

marszałek

31.08.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

30.08.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

―

―

1

01.07.2015r.

―

marszałek

27.11.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

―

―

marszałek

marszałek

13.10.2015 r.
19,07,2018r.
(na czas
nieoznaczony)
20.01.2016 r.
( na czas
nieoznaczony)
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

116.

5.3)b)

117.

5.3)b)

-

5.4)

118.

5.4)

119.

5.4)

piaseczyński)/ ZŁOMPOL Spółka Jawna
R. Cimoszyński, J. Majewski Jeziorzany , ul. Leśna
66, 05-555 Tarczyn
Instalacja do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych w Starym
Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów
Maz./Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Instalacja do przerobu żużli stalowniczych (m.st.
Warszawa)/Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu
Metali „SEGROMET” Sp. z o.o., ul. Kasprowicza
132, 01-949 (teren Zakładu Nr 50) (wcześniej
instalację prowadził Harsco Metals Polska Sp. z
o.o.)
do składowania odpadów, o zdolności
przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o
całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z
wyjątkiem odpadów obojętnych lub obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
Składowisko Odpadów w Pruszkowie Gąsinie "Góra
Żbikowska" Pojemność składowiska ponad 25 000 Mg,
eksploatacja w trakcie. Dowóz odpadów średnio w
roku powyżej10 Mg/dobę (powiat pruszkowski)/
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp.
z o.o.
Do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów
obojętnych, na składowisku o zdolności przyjmowania
powyżej 10 Mg odpadów na dobę (składowisko w m.
Zakroczym, powiat nowodworski) / PG INWEST
Spółka z o.o. ul. Parkowa 1E, 05-230 Kobyłka

marszałek

17.05.2016r.
zmiana
18.09.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

1.08.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

-----

-----

―

―

-----

―

marszałek

28.06.2007r.
zmiany
28.06.2010r.
12.11.2014r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

15.09.2015 r.
(15.09.2025 r.)
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

120.

121.

122.

123.

5.4)

Do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów
obojętnych o zdolności przyjmowania powyżej 10 Mg
odpadów na dobę (składowisko w m. Wola
Pawłowska, powiat ciechanowski) / Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gostkowska 83,
06-400 Ciechanów

marszałek

5.4)

Do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów
obojętnych o zdolności przyjmowania powyżej 10 Mg
odpadów na dobę (składowisko w m. Uniszki
Cegielnia, powiat mławski) / NOVAGO Sp. z o.o., ul.
Grzebskiego 10, 06-500 Mława (daw. Zakład Usług
Komunalnych USKOM Sp. z o.o., ul. Płocka 102,
06-500 Mława)

marszałek

5.4)

Do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów
obojętnych o zdolności przyjmowania powyżej 10 Mg
odpadów na dobę (składowisko w m. Kosiny
Bartosowe, powiat mławski) / NOVAGO Sp. z o.o.,
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława

marszałek

5.4)

Do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów
obojętnych o zdolności przyjmowania powyżej 10 Mg
odpadów na dobę (składowisko w m. Dalanówek,
powiat płoński) / Przedsiębiorstwo Gospodarki

marszałek

31.12.2007r.
zmiany
22.04.2010r.
03.01.2013r.
14.11.2014 r.
(na czas
nieoznaczony)
04.01.2006r.
zmiany
10.08.2006r.
12.05.2009r.
30.03.2011r.
10.02.2012r.
13.09.2012r.
24.01.2014r.
31.07.2014 r.
04.02.2015r.
16.03.2016r.
20.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
28.07.2015 r.
zmiana
25.04.2016 r.
19.12.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
13.12.2007r.
zmiany
9.06.2008r.
11.06.2010r.
40

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100
Płońsk

124.

125.

5.4)

5.4)

Do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów
obojętnych o zdolności przyjmowania powyżej 10 Mg
odpadów na dobę (składowisko w m. Jaskółowo,
powiat nowodworski) / Nasielskie Budownictwo
Mieszkaniowe Spółka z o.o. ul. Płońska 24b lok.2,
05-190 Nasielsk

marszałek

Instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem
odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad
10 ton odpadów na dobę (zlokalizowana w Woli
Suchożebrskiej gm. Suchożebry, powiat siedlecki) /
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Błonie 3,
08-110 Siedlce

marszałek

27.06.2014r.
08.12.2014 r.
(na czas
nieoznaczony)
21.10.2005r.
zmiany
25.07.2007r.
24.08.2010r.
28.12.2011r.
28.06.2012r.
19.12.2012r.
24.06.2013r.
27.09.2013r.
przeniesienie praw i
obowiązków

28.11.2013r.
31.12.2013r.
08.12.2014 r.
30.12.2014 r.
28.03.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
15.10.2007r.
zmiany
25.05.2010r.
04.10.2010r.
29.12.2011r.
25.09.2012r.
22.01.2013r.
08.12.2014r.
18.07.2016r.
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1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
(na czas
nieoznaczony)

126.

5.4)

127.

5.4)

128.

5.4)

129.

5.4)

Instalacja do składowania odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania
ponad 10 ton odpadów na dobę (zlokalizowana w m.
Lipiny Stare gm. Wołomin, powiat wołomiński) /
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, ul.
Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
Instalacja do składowania odpadów, o zdolności
przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i o
całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem
składowisk odpadów obojętnych lub obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
(zlokalizowana w m. Lipiny Stare gm. Wołomin,
powiat wołomiński) / Miejski Zakład Oczyszczania
w Wołominie, ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
Instalacja do składowania odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania
ponad 10 ton odpadów na dobę oraz całkowitej
pojemności ponad 25 000 Mg (zlokalizowana w
Otwocku-Świerku gm. Otwock, powiat otwocki) /
AMEST Otwock Sp. z o.o., ul. J. Lennona 4, 05-400
Otwock
składowisko odpadów przyjmujące 400 t/d odpadów

marszałek

12.12.2007r.
zmiana
11.06.2010r.
14.11.2014r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

29.09.2016r.
(31.12.2019r.)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

marszałek

12.07.2007r.
zmiany
11.06.2010r.
22.01.2014r.
08.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
20.12.2005r.
42

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

(składowisko w m. Łęg Przedmiejski gm. Lelis, powiat
grodzki Ostrołęka) / ENERGA Elektrownie
Ostrołęka S.A., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka

zmiany
17.12.2008r.
31.05.2010r.
31.01.2012r.
22.02.2012r.
19.10.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
28.09.2007r.
zmiany
21.10.2010r.
03.11.2011r.
20.12.2013r.
(na czas
nieoznaczony)
16.10.2007r.
zmiany
11.06.2010r.
12.11.2014r.
13.06.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

130.

131.

132.

133.

5.4)

Składowisko odpadów przyjmujące 110t/dobę
odpadów, pojemność planowana 440tys. ton.
(składowisko w m. Goworki k. Ostrołęki, powiat
grodzki Ostrołęka) / Ostrołęckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Berka
Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka

marszałek

5.4)

Składowisko odpadów przyjmujące 35 ton/dobę
odpadów, pojemność wysypiska 196,5 tys. ton
(składowisko w m. Lubiejewo Stare, powiat ostrowski)
/ Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. B.
Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

marszałek

5.4)

5.4)

Instalacja do składowania odpadów z wyłączeniem
odpadów obojętnych o całkowitej pojemności ponad
25 000 Mg, przyjmujące poniżej 10 t/d odpadów (ul.
Chemików 7, Płock Miasto Płock) / ORLEN Eko Sp.
z o. o., ul. Chemików 7
składowisko odpadów komunalnych o pojemności 92
tys. Mg, zdolność składowania powyżej 20 Mg/dobę
(składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie) /
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

31.07.2014r.
08.09.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

30.06.2008r.
zmiana
08.04.2010r.
25.11.2011r.

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

w Sierpcu Sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc

30.06.2014r.
14.11.2014r.
06.06.2017 r.
19.06.2018r.
12.07.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
12.07.2007r.
zmiany
14.09.2009r.
25.06.2010r.
02.11.2010r.
15.12.2014r.
04.05.2015r.
15.02.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

134.

135.

136.

5.4)

5.4)

5.4)

Składowisko Odpadów „Kraśnicza Wola” Pojemność
składowiska ponad 25000 Mg, eksploatacja w trakcie.
Dowóz odpadów ponad 20 Mg/dobę (Zakład
Gospodarki Komunalnej Gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. Sportowa 29) / „Zakład Gospodarki Komunalnej
w Grodzisku Mazowieckim” Sp. z o.o., ul. Sportowa
29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Instalacja do składowania odpadów o zdolności
przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o
całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, z wyjątkiem
składowisk odpadów obojętnych lub obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
(Kobierniki, gm. Stara Biała) / Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 17, 09-400 Płock
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w m.
Radom - Wincentów przyjmujące powyżej 20 ton
odpadów na dobę i posiadające całkowitą pojemność
powyżej 25 000 ton (gm. Radom, pow. Radom
grodzki) / Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-

marszałek

1

1

―

―

marszałek

27.09.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

14.07.2012r.
zmiany
15.03.2012r.
21.01.2013r.
08.12.2014r.
18.06.2015 r.

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
600 Radom

137.

138.

139.

140.

5.4)

Składowisko popiołu i żużla Wincentów-Radom o
zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na
dobę (gm. Radom, pow. Radom grodzki) / Radomskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC
S.A. ul. Żelazna 7, 26-600 Radom

marszałek

5.4)

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w m.
Warka przyjmujące powyżej 10 ton odpadów na dobę i
posiadające całkowitą pojemność ponad 25 000 ton
(pow. grójecki) /Zakład Usług Komunalnych w
Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4 05-660 Warka

marszałek

5.4)

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w m.
Zębiec posiadające całkowitą pojemność ponad 25.000
ton, przyjmujące poniżej 10 t/d odpadów, gm. Iłża,
pow. radomski / Zakłady Górniczo Metalowe
"Zębiec" w Zębcu S.A. 27-200 Starachowice

marszałek

5.4)

Składowisko popiołu i żużla w m. Wola Chodkowska
przyjmujące powyżej 20 ton odpadów na dobę i
posiadające całkowitą pojemność powyżej 25000 ton,
(gm. Kozienice, pow. kozienicki) / ENEA
WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA Świerże
Górne, 26-900 Kozienice

marszałek

(na czas
nieoznaczony)
06.05.2005r.
zmiany
16.06.2009r.
27.08.2010r.
16.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
30.11.2007r.
zmiany
09.03.2009r.
27.05.2010r.
12.12.2014r.
22.05.2015 r.
6.10.2016 r.(na
czas
nieoznaczony)
09.03.2009r.
zmiany
08.04.2010r.
06.11.2012r.
12.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
20.12.2005r.
zmiany
05.07.2007r.
15.09.2008r.
25.05.2010r.
01.07.2010r.
45

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

141.

-

5.4)

Składowisko gipsu w m. Wola Chodkowska
posiadające całkowitą pojemność powyżej 25000 ton,
(gm. Kozienice, pow. kozienicki) / ENEA
WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA Świerże
Górne, 26-900 Kozienice

marszałek

5.5)

do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w
oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1,
2 lit. b oraz w pkt. 4 i 6, o całkowitej pojemności
ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego
magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w
miejscu ich wytworzenia;

-----

15.12.2010r.
14.10.2011r.
07.08.2012r.
28.06.2013r.
26.10.2015 r.
31.12.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
20.12.2005r.
zmiany
05.07.2007r.
15.09.2008r.
25.05.2010r.
01.07.2010r.
15.12.2010r.
14.10.2011r.
07.08.2012r.
28.06.2013r.
26.10.2015 r.
31.12.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

-----
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1

1

―

―

―

―

-----

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
142.

5.5)

143.

5.5)

-

5.6)

-

6

-

6.1)

144.

6.1a)

Instalacja do magazynowania odpadów
niebezpiecznych (ul. Chodakowska 10, 96-503
Sochaczew) / ECO-SERVICE K. Kisielewska, M.
Kisielewski z/s w Warszawie
Instalacja do magazynowania odpadów
niebezpiecznych w oczekiwaniu na działania, o których
mowa w pkt 1 lit. a-d, j o całkowitej pojemności ponad
50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania
odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich
wytworzenia (ul. Chełmżyńska 180 C, 04-464
Warszawa) /CHIMIREC Polska Sp. z o.o. ul.
Chełmżyńska 180 C, 04-464 Warszawa
do podziemnego składowania odpadów
niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad
50 ton.
Instalacje w innych rodzajach działalności:
do produkcji:
a) masy włóknistej z drewna lub innych
materiałów włóknistych,
b) papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej
ponad 20 ton na dobę,
c) płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach
zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt
pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600
m3 na dobę;
instalacja do produkcji masy celulozowej (powiat
grodzki Ostrołęka) / STORA ENSO POLAND S.A.
ul. I Armii WP 21, 07-401 Ostrołęka

starosta

―

―

1

01.07.2015r.

―

marszałek

28.03.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

------

-----

―

―

-----

―

marszałek

27.03.2007r.
zmiana
19.07.2010r.
03.12.2015r.
(na czas

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
nieoznaczony)

145.

146.

147.

6.1a)

6.1b)

6.1b)

148.

6.1b)

-

6.2)

-

6.3)

-

6.4)

instalacja do produkcji mas włóknistych i papieru (z
przetwarzaniem makulatury 650 tys. Mg/rok),
produkcja masy włóknistej 1805 Mg/dobę, papieru
1300 Mg/dobę (powiat grodzki Ostrołęka) / STORA
ENSO NAREW Sp. z o.o., ul. I Armii Wojska
Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka
instalacja do produkcji mas włóknistych i papieru (z
przetwarzaniem makulatury 650 tys. Mg/rok),
produkcja masy włóknistej 1805 Mg/dobę, papieru
1300 Mg/dobę (powiat grodzki Ostrołęka) / STORA
ENSO NAREW Sp. z o.o., ul. I Armii Wojska
Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka
instalacja do produkcji papieru o zdolności
produkcyjnej ponad 20 t/d (powiat grodzki Ostrołęka) /
STORA ENSO POLAND S.A. ul. I Armii WP 21,
07-401 Ostrołęka
Do produkcji papieru lub tektury, o zdolności
produkcyjnej ponad 200 ton na dobę (powiat
ciechanowski) / SOFIDEL POLAND Spółka z o.o.,
ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów
do obróbki wstępnej lub barwienia włókien lub
materiałów włókienniczych o zdolności
produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na
dobę;
do garbowania skór o zdolności produkcyjnej
ponad 12 ton produktu końcowego na dobę;
do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad
50 t tusz na dobę;

marszałek

25.03.2013r.
27.11.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

25.03.2013r.
27.11.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

27.03.2007r.
19.07.2010 r.
03.12.2015r.
(na czas
nieznaczony)

1

1

―

―

marszałek

06.06.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

149.

150.

151.

152.

153.

154.

6.4)

Do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 t
tusz na dobę (powiat ciechanowski) / Zakład przy ul.
Płockiej 5 w Ciechanowie CEDROB S.A. Ujazdówek
2A, 06-400 Ciechanów

starosta

6.4)

Do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 t
tusz na dobę (Zakład Drobiarski, ul. Instalatorów 2, 06500 Mława, powiat mławski) /WIPASZ S.A. Wadąg
9, 10-373 Olsztyn

starosta

6.4)

Do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 t
tusz na dobę (powiat mławski) / Zakład Przetwórczy
Rolno-Spożywczy Ubojnia Drobiu Andrzej
Merchel, Marek Kujawski Sp.J., ul. Cegielnia 29
Uniszki, 05-500 Mława

starosta

6.4)

Do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 t
tusz na dobę (instalacja do uboju drobiu w
Ujazdówku, powiat ciechanowski) / CEDROB S.A.,
Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów

starosta

6.4)

Do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 t
tusz na dobę (instalacja do uboju drobiu nr 2 w
Ujazdówku, powiat ciechanowski) / CEDROB S.A.,
Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów

starosta

6.4)

Instalacja do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania
ponad 50 ton masy ubojowej na dobę (powiat pułtuski)
/ Zakład Mięsny LENARCIK Sławomir Lenarcik
Gotardy 37, 06-126 Gzy

starosta

20.08.2008r.
zmiany
05.11.2010r.
14.03.2011r.
04.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
31.08.2011r.
zmiana
01.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
24.02.2011r.
zmiana
01.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
21.12.2012r.
zmiana
04.12.2014 r.
(na czas
nieoznaczony)
18.05.2016r.
zmiana
29.09.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
11.04.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
49

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

Instalacja do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej
ponad 50 t tusz na dobę (powiat sokołowski) /
SOKOŁÓW S.A. Oddział w Sokołowie Podlaskim
Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski

09.08.2006r.
zmiany
26.07.2010r.
14.12.2011r.
04.12.2014r.
14.01.2015r.
06.12.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
30.07.2008r.
zmiany
09.11.2009r.
10.02.2014r.
04.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
30.10.2007r.
zmiana
29.11.2012r.
16.03.2015r.
07.12.2015r.
29.09.2016 r.
03.03.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
29.06.2006r.
zmiana
16.03.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
17.11.2015r.

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

155.

156.

6.4)

6.4)

starosta

Instalacja do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej
ponad 50 t tusz na dobę (powiat sokołowski) /
Zakłady Mięsne "Zakrzewscy" Dariusz
Zakrzewski, Janusz Zakrzewski, Sp. J. ul. Wiejska
7, 08-330 Kosów Lacki

starosta

Instalacja do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej
ponad 50 t tusz na dobę (powiat otwocki) / SuperDrob
S.A. Zakłady Drobiarsko -Mięsne, ul. Armii
Krajowej 80, 05-480 Karczew
157.

6.4)

158.

6.4)

159.

6.4)

starosta

Instalacja do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej
ponad 50 t tusz na dobę (powiat miasto Siedlce) /
„DROSED” S.A., ul. Sokołowska 154, 08-110
Siedlce
Instalacja do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania

starosta

starosta

50

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

ponad 50 ton masy ubojowej na dobę (powiat
węgrowski)/ INDYK MAZOWSZE Sp. z o.o.
Tchórzowa 2, 07-106 Miedzna
Instalacja do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania
ponad 50 ton masy ubojowej na dobę (powiat
siedlecki)/ NASZ DRÓB Sp. z o.o. Ujrzanów 77, 08110 Siedlce

(na czas
nieoznaczony)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

160.

161.

162.

163.

-

6.4)

6.4)

6.4)

6.4)

6.5)

Instalacja do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania
ponad 50 ton masy ubojowej na dobę (powiat Maków
Maz.) / ECO-BEEF Ubojnia Sp. z o.o. Węgrzynowo
179, 06-211 Płoniawy
Instalacja do uboju zwierząt o zdolności > 65 Mg/dobę
(Zakład Produkcyjny w Płocku, ul. Bielska 57, m.
Płock) / Kutnowskie Zakłady Drobiarskie
"EXDROB" S.A.

Instalacja do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania
ponad 50 ton masy ubojowej na dobę (Sierpc,
sierpecki) / Zakład Przetwórstwa Mięsa OLEWNIK
W.Olewnik S.J.

do produkcji i przetwórstwa, poza wyłącznym
pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z
przetworzonych lub nieprzetworzonych:
a) surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż
wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej

starosta

starosta

starosta

starosta

05.12.2017r.
(na czas
nieoznaczony)
20.08.2014r.
zmiana
03.12.2014.r.
(na czas
nieoznaczony)
14.11.2006r.
(przeniesienie praw i
obow. decyzją z dnia
17.03.2011r.)

16.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
09.03.2007r.
zmiany
19.08.2008r.
07.12.2010r.
15.02.2012r.
04.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)

-----

-----
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1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

―

―

-----

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,
b) surowców pochodzenia roślinnego o zdolności
produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych
na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na
dobę, przy założeniu, że instalacja jest
eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych
dni w danym roku,
c) surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów
gotowych ponad:
 75 ton, jeżeli A wynosi nie mniej niż 10 ton,
 [300 – (22,5 x A)], jeżeli A jest mniejsze niż
10,
gdzie „A” oznacza zawartość materiału
pochodzenia zwierzęcego, w procentach
wagowych, w wyrobie gotowym.

164.

6.5)a)

Instalacja do produkcji i przetwórstwa produktów
spożywczych surowców pochodzenia zwierzęcego
innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej
ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę (powiat
sokołowski) / SOKOŁÓW S.A. Oddział w
Sokołowie Podlaskim Aleja 550-lecia 1, 08-300
Sokołów Podlaski

starosta

09.08.2006r.
zmiany
26.07.2010r.
14.12.2011r.
04.12.2014r.
14.01.2015r.
06.12.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

52

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Obróbka i przetwórstwo mięsa drobiowego – zdolność
produkcyjna 230 Mg produktów na dobę (powiat
otwocki) / SuperDrob Zakłady Drobiarsko –Mięsne
S.A., ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew

starosta

29.09.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

6.5)a)

Przetwórstwo mięsa - produkcja wyrobów gotowych
400 t/dobę (powiat ostrołęcki) / Zakład Przetwórstwa
Mięsnego JBB Józef Bałdyga w Łysych ul.
Kościelna 25, 07-437 Łyse

starosta

12.12.2006r.
zmiany
17.05.2010r.
14.04.2014r.
17.12.2014r.
27.02.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

6.5)a)

Instalacja do obróbki i przetwórstwa surowców
pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko
o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów
gotowych na dobę (powiat ostrołęcki)/ Zakład
Rozbioru Mięsa JBB 2 Spółka z o.o. ul.
Przemysłowa 2, Dylewo, 07-420 Kadzidło

starosta

30.06.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

168.

6.5)a)

Instalacja do produkcji mokrej karmy dla zwierząt
o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów
gotowych na dobę (Kożuszki Parcel 42, 96-500
Sochaczew, powiat sochaczewski) / Mars Polska
Spółka z o.o.

starosta

1

1

―

―

169.

6.5)a)

Instalacja do przetwórstwa produktów spożywczych
innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej
ponad 75 ton na dobę Bel Polska Sp. z o.o., ul.

starosta

1

1

―

―

165.

166.

167.

6.5)a)

01.10.2004r.
zmiana
25.06.2010r.
23.09.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
12.01.2016r.
(na czas
nieoznaczony)
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Grunwaldzka 97,06-330 Chorzele
14.02.2007r.
170.

171.

172.

173.

nowa decyzja

6.5)b)

Produkcja mąki, zdolność przerobowa 700 t/dobę
(powiat ostrowski) / INTERCHEMALL Sp. z o.o.
Zespół Młynów w Jelonkach, 07-302 Jelonki

starosta

6.5)b)

Do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych
z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców
pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej
ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę
(Cukrownia w Zygmuntowie, Zygmuntowo 38, 06-450
Glinojeck, powiat ciechanowski)/ Pfeifer & Langen
Glinojeck S.A. w Poznaniu

starosta

6.5)b)

Do produkcji i przetwórstwa paszy z przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia
roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton
wyrobów gotowych na dobę (Wytwórnia Pasz w
Gumowie , powiat ciechanowski) / CEDROB S.A.,
Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów

starosta

6.5)b)

Do produkcji i przetwórstwa paszy z przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia
roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton
wyrobów gotowych na dobę (Wytwórnia Pasz w
Raciążu, powiat płoński) / CEDROB S.A.,
Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów

starosta

16.08.2013r.
05.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
09.12.2008r.
zmiany
30.07.2010r.
16.01.2014r.
04.12.2014 r.
30.11.2015 r.
29.05.2017 r.
16.07.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
06.11.2009r.
zmiany
19.04.2010 r.
14.03.2011 r.
04.12.2014 r.
16.05.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
06.04.2012r.
zmiana
05.05.2015 r.
(06.04.2022r.)
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1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

174.

175.

176.

177.

6.5)b)

6.5)b)

Do produkcji i przetwórstwa paszy z przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia
roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton
wyrobów gotowych na dobę (Wytwórnia Pasz w
Płońsku , powiat płoński) / Wytwórnia Pasz PIAST II
Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4, 09-100 Płońsk
Do produkcji i przetwórstwa paszy z przetworzonych
lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia
roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton
wyrobów gotowych na dobę (produkcja pasz z
wysłodków -Cukrownia w Zygmuntowie,
Zygmuntowo 38, 06-450 Glinojeck, powiat
ciechanowski)/ Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. w
Poznaniu

starosta

29.06.2012r.
(29.06.2022r.)

1

1

―

―

starosta

15.12.2014 r.
zmiana
29.03.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

6.5)b)

Instalacja do produkcji produktów spożywczych z
surowców pochodzenia roślinnego o zdolności
produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na
dobę (powiat wołomiński) / Coca-Cola HBC Polska
Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 05-250 Radzymin

starosta

6.5)b)

Do produkcji i przetwórstwa, poza pakowaniem, paszy
z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców
pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej
ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę (Zakład
Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział w Siedlcach, ul.
Karowa 4)/ Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa

starosta

22.12.2006r.
zmiany
09.07.2008r.
28.05.2009r.
20.09.2012r.
04.12.2014r.
19.02.2016r.
(na czas
nieoznaczony)
12.10.2015r.
zmiana
11.05.2016r.
29.01.2018 r.
25.06.2018r.
stwierdzenie
wygaśnięcia
ww. pz i
55

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
udzielenie
nowego
29.08.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

178.

6.5)b)

179.

6.5)b)

180.

181.

Do produkcji i przetwórstwa, poza pakowaniem, paszy
z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców
pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej
ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę (powiat
sokołowski)/ „STAOIL” Sp. o.o. ul. Energetyczna 2,
08-330 Kosów Lacki
Instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym
pakowaniem, paszy z przetworzonych lub
nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego
o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów
gotowych na dobę ( Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział
w Sierpc, ul. Browarna 3, powiat sierpecki)/ Cargill
Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa

starosta

02.03.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

26.02.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

6.5)b)

Instalacja do produkcji suchej karmy dla zwierząt
o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów
gotowych na dobę (Kożuszki Parcel 42, 96-500
Sochaczew, powiat sochaczewski) / Mars Polska
Spółka z o.o.

starosta

6.5)b)

Instalacja do produkcji piwa ponad 300 Mg/dobę
produktu gotowego (ul. Świętokrzyska 27, Sierpc,
powiat sierpecki) / Carlsberg Polska S.A., Oddział
Browar Kasztelan w Sierpcu

starosta

29.06.2006r.
zmiany
25.06.2010r.
06.05.2011r.
04.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
24.07.2006r.
zmiany
08.10.2007r.
27.10.2011r.
04.12.2014r.
24.04.2015 r. –
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
stwierdzenie
wygaśnięcia
starego pz i
udzielenie
nowego
04.01.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

182.

183.

184.

6.5)b)

Instalacja do produkcji lub przetwórstwa produktów
spożywczych z surowych produktów roślinnych o
zdolności produkcyjnej ponad 300 Mg/dobę gotowych
wyrobów (Zakłady Szymanów, Al. XX-lecia 36, 96515 Teresin, powiat sochaczewski) / Polskie Młyny
S.A. w Warszawie ul. Płochocińska 65, 03-044
Warszawa

6.5)b)

Instalacja do produkcja piwa o zdolności produkcyjnej
powyżej 300 ton gotowego wyrobu na dobę (Browar w
Warce, ul. Gośniewska 65, 05-660 Warka, pow.
grójecki) /Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu,
ul. Browarna 88

starosta

6.5)b)

Instalacja do przetwórstwa owoców i warzyw
(koncentraty soków owocowych, soki owocowe,
przeciery i soki warzywne) o wydajności ponad 300
ton na dobę wyrobów gotowych (gm. Przysucha , pow.
przysuski) / HORTEX Spółka z o.o. Oddział Zakład
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Skrzyńsku
ul. Przemysłowa 27, 26-400 Przysucha (dawniej
"HORTEX HOLDING" S.A. O/Zakład
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Skrzyńsku

starosta

starosta

20.12.2007r.
zmiany
03.12.2008r.
18.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
28.06.2006r.
zmiany
22.12.2008r.
04.07.2011r.
05.01.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
26.01.2006r.
zmiany
13.10.2009r.
29.10.2010r.
23.04.2012r.
22.01.2014r.
05.11.2014r.
18.06.2015 r.
Nowe
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1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
pozwolenie
18.06.2015 r.
05.12.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

ul. Przemysłowa 21, 26-400 Przysucha)

185.

186.

187.

6.5)b)

6.5)c)

6.5)c)

Instalacja do obróbki i przetwórstwa produktów
spożywczych z surowców pochodzenia roślinnego o
zdolności ponad 300 ton na dobę (Michrów, gm.
Pniewy, pow. grójecki) / PEPSI –COLA Genaral
Bottlers Poland Sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 24/26, 03801 Warszawa – Zakład Produkcyjny w Michrowie
Instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym
pakowaniem, produktów spożywczych z
przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej
zdolności produkcyjnej 600 Mg na dobę (Karczew ul.
Jagodne 1, powiat otwocki)/ BUNGE POLSKA Sp. z
o.o., zs. ul. Niepodległości 42, 88-150
Kruszwica(dawny BUNGE POLSKA Sp. z o.o., ul.
Jagodne 1, 05-480 Karczew)
Instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym
pakowaniem, produktów spożywczych z
przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (pasze i
koncentraty spożywcze dla zwierząt) o dobowej
zdolności produkcyjnej ponad 266,25 Mg na dobę- ul.
Przemysłowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki (powiat
makowski)/Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa (dawniej DOSSCHE Sp. z o.o., ul.
Obozowa 32-36, 62-800 Kalisz)

starosta

26.02.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

10.08.2015r.
zmiana
15.07.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

14.04.2016r.
zmiana
07.07.2017 r.
12.10.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

188.

189.

-

6.5)c)

6.5)c)

6.6)

190.

6.6)

191.

6.6)

Instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym
pakowaniem, produktów spożywczych z
przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej
zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 75
Mg na dobę (Zakład Produkcyjny w Belsku Dużym, ul.
Szkolna 6, 05-652 Belsk Duży, powiat grójecki)/
FERRERO Polska Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 126, 02952 Warszawa
Instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym
pakowaniem, produktów spożywczych z
przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (pasze i
koncentraty spożywcze dla zwierząt) o dobowej
zdolności produkcyjnej ponad 210 Mg na dobę Fabryka Ciastek ul. Mazowiecka 5, 09-100 Płońsk
(powiat płoński)/Mondelez Polska Production Sp. z
o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności
przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w
stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton
mleka na dobę;
Do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności
przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w
stosunku do produkcji rocznej ponad 200 ton mleka na
dobę (Zakład Mleczarski w Raciążu ul. Zawoda 48, 09140 Raciąż, powiat płoński) / POLMLEK Raciąż Sp.
z o. o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż
Do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności
przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w
stosunku do produkcji rocznej ponad 200 ton mleka na

starosta

02.08.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

26.10.2016r.
23.03.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

-----

-----

―

―

-----

―

starosta

20.12.2013r.
zmiana
21.08.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

28.09.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

192.

193.

6.6)

6.6)

dobę (Zakład Mleczarski w Raciążu ul. Zawoda 48, 09140 Raciąż, powiat płoński) /Zachodniopomorskie
Mleko Sp. z o. o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa
Instalacja do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności
przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w
stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na
dobę (Zakład Mleczarski Węgrów, ul. Gdańska 83, 07100 Węgrów, powiat węgrowski) / Hochland Polska
Sp. z o.o., ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz

Instalacja do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności
przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w
stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na
dobę (powiat garwoliński) / Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska Garwolin, ul. Ogrodowa 17, 08-410
Wola Rębkowska

starosta

starosta

24.09.2007r.
zmiany
18.11.2008r.
17.09.2009r.
09.11.2010r.
18.07.2011r.
05.12.2014r.
06.10.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
13.03.2007r.
zmiany
15.04.2009r.
07.09.2012r.
07.11.2014r.
23.01.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)
10.10.2007r.

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

przeniesienie praw

194.

6.6)

Przetwórstwo mleka 380 t/dobę (powiat ostrowski)/
OSTROWIA Sp. zo.o., ul. Lubiejewska 69, 07-300
Ostrów Mazowiecka

195.

6.6)

Przetwórstwo mleka 700 t/dobę (Oddział Terenowy w
Ostrołęce ul. Ławska 1, 07-400 Ostrołęka, powiat

starosta

starosta

25.01.2013r.
zmiany
16.08.2013r.
05.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
4.12.2006r.
04.12.2014r.
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
grodzki Ostrołęka) / Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421
Piątnica

196.

6.6)

Przetwórstwo mleka 1104t/dobę (powiat ostrołęcki) /
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie
Mazowieckie Oddział Produkcyjny KURPIE w
Baranowie ul. Niepodległości 32, 06-320 Baranowo

197.

6.6)

Przetwórstwo mleka 600 t/dobę (powiat przasnyski)/
Spółdzielnia Mleczarska "MAZOWSZE", ul.
Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele

6.6)

Przetwórstwo mleka 400 t/dobę (zakład w Makowie
Maz. ul. Przasnyska 89, 06-200 Maków Maz.,) /
Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A., ul. Hoża 51,
00-681 Warszawa

starosta

starosta

28.10.2016r.
(na czas
nieoznaczony)
18.12.2006r.
zmiany
29.05.2013r.
27.03.2014r.
10.11.2014r.
17.12.2014r.
23.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
29.01.2007r.
zmiana
04.11.2013r.
04.12.2014r.
09.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
29.03.2005r.
zmiana
17.05.2007r.

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

przeniesienie praw

198.

starosta

20.02.2008r.
zmiany
21.01.2011r.
19.10.2012r.
przeniesienie praw

29.11.2013r.
03.12.2014r.
15.04.2016r.
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

199.

200.

6.6)

Instalacja do przetwórstwa mleka ponad 200 ton/dobę
(powiat Maków Maz.) /POLINDUS Sp. z o. o. Zakład
Produkcji Nr 1 w Gąsewie ul. Mazowiecka 1, 06-213
Sypniewo

starosta

6.6)

produkcja mleka i wyrobów mleczarskich w ilości
ponad 200 ton mleka/dobę (Oddział w Przasnyszu, ul.
Makowska 30, 06-300 Przasnysz, powiat przasnyski)
/MLEKOMA Sp. z o.o., ul. Łotewska 5a, 03-918
Warszawa

starosta

Instalacja do wyrobów mleczarskich o zdolności
przetwarzania ponad 200 ton mleka/dobę (ul.
Żeromskiego 2a, Sierpc, powiat sierpecki)
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
201.

6.6)

starosta

10.06.2016r.
29.12.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
30.10.2007r.
zmiana
10.06.2013r.
03.12.2014r.
07.06.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
14.08.2008r.
zmiany
19.05.2010r.
04.10.2013r.
04.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
08.12.2006r.
zmiany
05.11.2009r.
14.06.2010r.
26.04.2011r.
07.02.2012r.
19.04.2012r.
28.02.2014r.
04.12.2014r.
24.12.2014r.
30.12.2016 r.
06.03.2018 r.
(na czas
62

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

202.

6.6)

203.

6.6)

-

6.7)

204.

205.

206.

6.7)

6.7)

6.7)

Instalacja do wyrobów mleczarskich o zdolności
przetwarzania ponad 200 ton mleka/dobę (Elżbietów
48, 96-516 Szymanów) / Bakoma Sp. z o.o., ul.
Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa
Instalacja do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności
przyjmowania ponad 200 ton mleka na dobę (425 ton
mleka na dobę) BEL Polska Sp. z o.o., ul.
Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele
do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub
ubitych zwierząt lub produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej
ponad 10 ton na dobę;
Instalacja do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej
(produkcja mączki paszowej) o zdolności
przetwarzania 60 ton na dobę (Filia w Karczewie, ul.
Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, powiat otwocki) /
Zakład Produkcji Pasz Kemos Sp. Jawna z/s, ul.
Gen. Andersa 38/304, 15-113 Białystok
Instalacja do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej o
zdolności przetwarzania 150 ton na dobę (Stanisławów,
powiat miński) / PPHU POLUTIL Wytwórnia Pasz
Rządza E. Matusik, P. Matusik, Spółka Jawna, 05304 Stanisławów
Instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności
produkcyjnej ponad 10 ton dobę (Tończa, gm. Liw,
powiat Węgrowski) / PGB Energetyka 2, Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

starosta

nieoznaczony)
30.04.2012r.
28.11.2014r.
04.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

12.01.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

-----

-----

―

―

-----

―

starosta

28.02.2007r.
zmiana
17.03.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

29.12.2006r.
zmiana
19.12.2014r.
15.11.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

starosta

19.06.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)
63

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

207.

208.

6.7)

6.7)

209.

6.7)

-

6.8)
6.8a)

Unieszkodliwianie lub odzysk padłych, ubitych
zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej w
Krasnosielcu, zdolność przerobowa 75 t/dobę (powiat
Maków Maz.) / STANS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,
ul. Łąkowa 9/46, 15-017 Białystok (dawne ELKUR
Franciszek Kurowski S.J. Nowy Krasnosielc 36A,
06-212 Krasnosielc)
Produkcja mączki mięsno-kostnej i tłuszczu z
odpadowej tkanki zwierzęcej, ubitych zwierząt,
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o
zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę (gm.
Grójec, pow. grójecki) / Z.P.R "MIROPASZ" Marek
Wiczyński Sp. J. Mirowice, ul. Leśna 4, 05-600
Grójec

Instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku padłych
lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej
ponad 10 ton na dobę (Mizerka 57A, gm. Nowa
Sucha, powiat sochaczewski)/”AGROMAKS” Sp. z
o.o.
do chowu lub hodowli drobiu lun świń o więcej niż:
a) 40.000 stanowisk dla drobiu;

starosta

starosta

starosta

17.05.2007r.
zmiana
07.08.2013r.
03.12.2014r.
25.04.2016r.
26.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
08.06.2006r.
zmiany
22.04.2009r.
04.10.2011r.
05.10.2011r.
11.01.2013r.
26.06.2014r.
04.03.2015 r.
05.03.2015 r.
17.10.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
25.10.2017r.
(na czas
nieoznaczony)

---------

---------
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―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

6.8)a)

Brojlery powyżej 210 DJP (powiat piaseczyński) /
Ferma Drobiu Maria Milewska – Kot, ul. Wiosenna
127, 05-507 Słomczyn

marszałek

28.04.2006r.
zmiana
28.11.2011r.
20.04.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat warszawski zachodni) / Ferma Drobiu
Aleksander Koźlakiewicz i Mirosław Koźlakiewicz,
m. Kiełpin, ul. Rolnicza 252, 05-092 Łomianki

marszałek

15.05.2015r.
(31.12.2019r.)

1

1

―

―

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma drobiu Maciej
Przywitowski Dąbrowa, 09-300 Żuromin

marszałek

1

1

―

―

213.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma drobiu w Kondrajcu Pańskim, powiat
ciechanowski) / Bartkowski, Koźlakiewicz,
Ludwiński Sp. Jawna, ul. Zachodnia 28, 06-500
Mława

marszałek

1

1

―

-

214.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma drobiu PPHU AGRONEX
Zbigniew Ronkiewicz, Bieżany 06-540 Radzanów

marszałek

1

1

―

―

215.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Gospodarstwo Rolne Marcin
Śliwiński, Ferma Drobiu Wróblewo 1 i 2 w m.

marszałek

1

1

―

―

(dd.mm.rr)

210.

211.

212.

24.09.2008r.
zmiana
14.05.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
22.06.2006 r.
zmiany
14.11.2011 r.
18.06.2015 r.
13.07.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)
28.11.2007r.
zmiana
28.05.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
01.08.2007r.
zmiany
27.12.2010r.
65

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Wróblewo kolonia Tartak, 06-540 Radzanów

216.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Wróblewo 3
Michał Śliwiński w m. Wróblewo kolonia Tartak
gm. Radzanów, 06-540 Radzanów

217.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Wiśniewo, powiat mławski) /
Koźlakiewicz S. C., 06-521Wiśniewo

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Łomia gm. Lipowiec Kościelny, powiat
mławski) / „HODOWCA” Sp. z o.o., Łomia, 06-500
Mława

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu m. Bojanowo 06-540 Radzanów,
powiat mławski) / AIKAT Goździkowski Sp. Jawna,
ul. Raciążska 60, 06-540 Radzanów

218.

marszałek

14.05.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
25.01.2011r.
zmiana
30.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
28.01.2005r.
zmiana
14.09.2010r.
22.01.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
02.07.2007r.
zmiany
23.08.2012r.
15.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
26.02.2009r.

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

przeniesienie praw

219.

marszałek

31.03.2011r.
zmiana
15.05.2015r.
13.04.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

220.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Zbigniew
Przywitowski Sadłowo - Parcele gm. Bieżuń, 09-320
Bieżuń

221.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat nowodworski) / Ferma Drobiu Marek
Stępień Ośniki 31, 05-155 Leoncin

marszałek

222.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Jan, Janina i
Cezary Linek Lubowidz 09-304 Lubowidz

marszałek

223.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Stanisław
Ząbkiewicz, Zgliczyn Glinki, 06-450 Radzanów

marszałek

224.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Marek i
Andrzej Jakubczyk Sadłowo Parcele, 09-320 Bieżuń

marszałek

225.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Mirosław

marszałek

marszałek

22.12.2006r.
zmiana
23.04.2012r.
22.05.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
01.12.2011r.
zmiana
20.02.2014r.
17.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
31.12.2007r.
zmiana
22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
29.07.2008r.
zmiana
21.04.2015r.
30.05.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
30.11.2007r.
zmiana
09.09.2010r.
18.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
06.03.2006r.
zmiany
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Koźlakiewicz, Wojnówka k/Mławy, 06-521
Wiśniewo

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Ernest
Koźlakiewicz Głużek, 06-521 Wiśniewo

marszałek

227.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Katarzyna Anna
Goździkowska-Gaztelu, Rydzyn Szlachecki, 06-445
Strzegowo

marszałek

228.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Mariola i
Zdzisław Prądzyńscy Sławęcin 09-321 Sławęcin

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma "Chów i Hodowla
Drobiu" Maciej Śliwiński, Mdzewo, 06-445
Strzegowo

marszałek

226.

229.

03.03.2009r.
03.11.2011r.
09.04.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
06.03.2006r.
zmiany
24.06.2008r.
28.09.2010r.
30.12.2014r.
27.03.2015r.
22.04.2015r.
24.08.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
16.06.2008r.
zmiana
13.03.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
13.06.2011r.
zmiana
22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
22.12.2008r.
zmiany
30.11.2010r.
15.05.2015r.
07.04.2016 r.
01.08.2016r.
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

230.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Przemysław
Koźlakiewicz, Rochnia, 06-550 Szreńsk

marszałek

231.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Marcin Śliwiński
RATOWO I Ratowo, 06-450 Radzanów

marszałek

232.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Marcin Śliwiński
RATOWO II Ratowo, 06-450 Radzanów

marszałek

31.01.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
28.11.2008r.
zmiany
16.12.2010r.
16.04.2015 r.
16.08.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
16.04.2009r.
zmiana
06.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
16.04.2009r.
zmiana
06.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
16.04.2009r.

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

przeniesienie praw

24.08.2010r.
233.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu RATOWO III w m. Ratowo, 06-450
Radzanów, powiat mławski) / Adam Śliwiński ul.
Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

234.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP

przeniesienie praw

12.04.2011r.
marszałek

marszałek

przeniesienie praw

03.07.2012r.
06.05.2015r.
14.11.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
11.12.2008r.
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

(powiat mławski) / Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz
Mdzewo, 06-445 Strzegowo

zmiany
22.01.2013r.
21.04.2015r.
21.09.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
12.01.2009r.

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

przeniesienie praw

09.11.2010r.
zmiana
08.04.2011r.
przeniesienie praw

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Adam Śliwiński
Bońkowo Podleśne 06-450 Radzanów

marszałek

236.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Urszula
Koźlakiewicz Wojnówka k/Mławy, 06-521
Wiśniewo

marszałek

237.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Jan Linek
Zieluń, 09-305 Zieluń

marszałek

238.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP

marszałek

235.

12.03.2012r.
zmiany
18.12.2013r.
15.05.2015r.
15.01.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
09.01.2009r.
zmiana
20.04.2015 r.
20.09.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
12.05.2009r.
zmiana
10.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
09.06.2009r.
70

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Mariusz Linek
Zieluń 09-305 Zieluń

zmiana
10.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
09.02.2010r.
zmiana
12.12.2011r.
10.06.2015 r.
20.09.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
30.09.2010r.
zmiana
22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
24.03.2010r.
zmiany
23.12.2011r.
24.10.2012r.
08.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
13.05.2010r.
zmiana
10.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
01.04.2011r.
zmiana
30.06.2015 r.

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Aleksander
Koźlakiewicz, Liberadz,06-550 Szreńsk

marszałek

240.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Beata i
Grzegorz Domeradzcy, Stawiszyn Zwalewo, 09-320
Bieżuń

marszałek

241.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat ciechanowski) / Ferma Drobiu Anna
Morawska, Kownaty Borowe, 06-456 Ojrzeń

marszałek

242.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat ciechanowski) / Ferma Drobiu Andrzej
Śliwiński, Śródborze, 06-452 Ościsłowo

marszałek

243.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Antoni Rajnik,
Luszewo, 06-450 Radzanów

marszałek

239.
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

244.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Monika RajnikBłażkiewicz, Marcin Błażkiewicz Luszewo, 06-450
Radzanów

245.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Monika RajnikBłażkiewicz, Luszewo, 06-450 Radzanów

marszałek

246.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Wiesława
Retajczyk, Wólka Kliczewska, 09-300 Żuromin

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma drobiu Rochnia, 06-550 Szreńsk, powiat
mławski) / Gospodarstwo Rolne Rochnia Koźlakiewicz Sp. J., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,
06-500 Mława

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Michał Śliwiński i Maciej
Śliwiński prowadzący działalność pod nazwą Chów i
Hodowla Drobiu Maciej Śliwiński, Konotopa, 06-445
Strzegowo

marszałek

247.

248.

marszałek

(na czas
nieoznaczony)
06.05.2011r.
zmiana
10.08.2012r.
25.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
22.04.2011r.
zmiana
30.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
15.07.2013r.
zmiana
29.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
12.01.2011r.
zmiana
16.12.2011r.
22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
14.03.2011r.
zmiana
22.06.2015 r.
06.04.2016 r.
16.03.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

249.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Rydzyn Szlachecki 06-445 Strzegowo,
powiat mławski)/ AIKAT Goździkowski Sp. J., ul.
Raciążska 60, 06-540 Radzanów

250.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu EKO 2010
Wojciech Kaczmarczyk Brudnice, 09-300 Żuromin

marszałek

251.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma drobiu w Kondrajcu Szlacheckim, powiat
ciechanowski)/ BARTKOWSKI I WSPÓLNICY –
Sp. J., ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława

marszałek

252.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Łukasz Jan
Grześkiewicz Karniszyn Parcele, 09-320 Bieżuń

marszałek

253.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Regina Jadwiga
Grześkiewicz, Karniszyn Parcele, 09-320 Bieżuń

marszałek

254.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Bartosz Piotr
Grześkiewicz, Karniszyn Parcele, 09-320 Bieżuń

marszałek

marszałek

12.05.2011r.
zmiana
22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
12.05.2011r.
zmiana
19.05.2015 r.
31.08.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
03.06.2011r.
zmiany
09.10.2013r.
28.05.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
26.07.2011r.
zmiana
09.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
02.08.2011r.
zmiana
19.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
30.09.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

255.

256.

257.

258.

259.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Łukasz Jakub
Serwatko Chromakowo, 09-317 Lutocin

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kozielsk I, 09-310 Kuczbork-Osada,
powiat żuromiński) / Śliwińscy Sp.J., ul.
Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kozielsk II, 09-310 Kuczbork-Osada,
powiat żuromiński)/ Śliwińscy Sp. J., ul.
Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kozielsk III, 09-310 Kuczbork-Osada,
powiat żuromiński) / Marcin i Michał Śliwińscy Sp.
J., ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Mirosław
Koźlakiewicz, Kosiny Stare I w m. Kosiny Stare, 06521 Wiśniewo

marszałek

03.10.2011r.
zmiana
08.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
19.09.2011r.
zmiana
19.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
19.09.2011r.
zmiana
15.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
17.10.2011r.

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

przeniesienie praw

09.01.2012r.
zmiana
19.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
08.11.2011r.
zmiana
27.06.2014r.
30.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Wiśniewo, 06-521Wiśniewo, powiat
mławski) / EIM KOŹLAKIEWICZ Sp. J.,
Wiśniewo, 06-521Wiśniewo

marszałek

261.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Podkrajewo, powiat mławski) /
Gospodarstwo Specjalistyczne, Zbigniew
Koźlakiewicz, Podkrajewo, 06-521 Wiśniewo

marszałek

262.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Iwona Anna
Linek - Arent Zieluń, 09-305 Zieluń

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Bońkowo Kościelne, 06-450
Radzanów, powiat mławski) / Gospodarstwo Rolne
Miączyn Koźlakiewicz Sp. J., ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 4, 06-500 Mława

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Anna
Koźlakiewicz, Kosiny Stare II w m. Kosiny Stare,
06-521 Wiśniewo

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Gradzanowo Zbęskie, 06-450
Radzanów, powiat mławski) / AIKAT Goździkowski
Sp. J., ul. Raciążska 60, 06-540 Radzanów

marszałek

260.

263.

264.

265.

08.11.2011r.
zmiana
22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
19.06.2012r.
30.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
31.01.2012r.
zmiana
08.11.2013r.
26.09.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
24.01.2012r.
zmiana
10.03.2014r.
22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
24.04.2012r.
zmiana
10.03.2014r.
10.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
10.01.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Bońkowo Kościelne, 06-450
Radzanów, powiat mławski) / Gospodarstwo Rolne
Syberia Koźlakiewicz Sp. J. ul. Marii SkłodowskiejCurie 4, 06-500 Mława

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kosiny Stare III w m. Kosiny Stare,
powiat mławski) / Anna i Mirosław Koźlakiewicz Sp.
J., Kosiny Stare, 06-521 Wiśniewo

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Wola Szydłowska, powiat
mławski ) /"Fermy Drobiu Bartkowska" Sp. J., 06561 Wola Szydłowska

marszałek

269.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Kuklin, 06-513 Wieczfnia
Kościelna, powiat mławski) / Zakład Przetwórczy
Rolno-Spożywczy Ubojnia Drobiu Andrzej
Merchel, Marek Kujawski Sp. J., Uniszki Cegielnia
29, 06-500 Mława

marszałek

270.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Krzysztof
Ząbkiewicz, Zgliczyn Glinki, 06-450 Radzanów

marszałek

266.

267.

268.

25.01.2012r.
zmiana
20.02.2014r.
22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
18.10.2012r.
zmiana
10.03.2014r.
15.07.2015 r.
23.05.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
06.12.2012r.
zmiana
21.07.2015 r.
10.03.2016 r.
06.04.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
22.01.2013r.
zmiana
17.04.2015 r.
14.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
08.07.2013r.
zmiana
21.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

271.

272.

273.

274.

275.

276.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Andrzej
Lewandowski Brudnice, 09-300 Żuromin

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Wojnówka, 06-521 Wiśniewo,
powiat mławski) / Anna i Urszula Koźlakiewicz Sp.
J. Wojnówka, 06-521 Wiśniewo

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Chodubka, 09-310 Kuczbork-Osada,
powiat żuromiński) / Andrzej i Michał Śliwińscy Sp.
J., ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów

marszałek

29.05.2013r.
zmiana
24.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
23.06.2013r.
zmiana
23.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
08.07.2013r.
18.11.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Witold Ludwiński
Kuklin, 06-513 Wieczfnia Kościelna

marszałek

08.07.2013r.
zmiana
24.07.2015 r.
04.08.2017 r.
10.08.2017 r.
(postanowienie)
(na czas
nieoznaczony)

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Grabówiec, 06-456 Ojrzeń, powiat
ciechanowski) / AGO Goździkowski Sp. J., ul.
Raciążska 60, 06-540 Radzanów

marszałek

12.07.2013r.
(11.07.2023r.)

1

1

―

―

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Karol Ludwiński
Uniszki Zawadzkie, 06-513 Wieczfnia Kościelna

marszałek

08.08.2013r.
zmiana
11.08.2015 r.
10.08.2017 r.

1

1

―

―
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

277.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Karol Ludwiński
Uniszki Zawadzkie, 06-513 Wieczfnia Kościelna

marszałek

278.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Karol Ludwiński
Uniszki Zawadzkie, 06-513 Wieczfnia Kościelna

marszałek

279.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Karol Ludwiński
Uniszki Zawadzkie, 06-513 Wieczfnia Kościelna

marszałek

280.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Cezary Linek
Łazy, 09-304 Lubowidz

marszałek

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Bońkowo Kościelne, 06-450
Radzanów, powiat mławski) / PIE Koźlakiewicz Bońkowo 1, Sp. J., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,
06-500 Mława

281.

marszałek

(na czas
nieoznaczony)
08.08.2013r.
zmiana
11.08.2015 r.
10.08.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
08.08.2013r.
zmiana
11.08.2015 r.
10.08.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
08.08.2013r.
zmiana
11.08.2015 r.
10.08.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
30.09.2013r.
31.08.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
10.09.2013r.
31.08.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

78

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
282.

6.8)a)

283.

6.8)a)

284.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat płoński) / Ferma Drobiu Karina
Błażkiewicz, Józefowo, 09-131 Joniec
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma drobiu w Kondrajcu Szlacheckim, powiat
ciechanowski) / BARTKOWSKI,
KOŹLAKIEWICZ, LUDWIŃSKI Sp. J., ul.
Zachodnia 28, 06-500 Mława
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Bońkowo Kościelne, 06-450
Radzanów, powiat mławski) / EIP Koźlakiewicz Bońkowo 2 Sp. J., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,
06-500 Mława

marszałek

24.02.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

29.11.2013r.
(28.11.2023r.)

1

1

―

―

marszałek

28.11.2013r.
31.08.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Wiśniewo, powiat mławski) / UiP
Koźlakiewicz Sp. J., 06-521 Wiśniewo

marszałek

286.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kosiny Stare, 06-521 Wiśniewo, powiat
mławski) / Mirosław Koźlakiewicz, Kunki 2, 06-550
Szreńsk

marszałek

287.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Grześkiewicz
Regina w m. Ignacewo, 06-445 Strzegowo

marszałek

288.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Rzężawy
Mariusz Kaczmarczyk, 09-300 Żuromin

marszałek

285.

19.12.2013r.
31.08.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
30.06.2014r.
zmiana
05.08.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
04.09.2014r.
zmiana
23.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
25.09.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu we
Władysławowie Anna i Piotr Bruzda ul. Targowa
27, 09-320 Bieżuń
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Monika Różańska
i Halina Jędrzejewska s.c. Bębnowo 29, 06-450
Radzanów

marszałek

24.04.2015 r.
15.09.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

24.02.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

(dd.mm.rr)
289.

6.8)a)

290.

6.8)a)

291.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu poniżej 210 DJP (powiat
żuromiński) / Ferma drobiu Arkadiusz Ząbkiewicz,
Zgliczyn Pobodzy, 09-321 Bieżuń

292.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu poniżej 210 DJP (powiat
żuromiński) / Ferma Drobiu Małgorzata i Zbigniew
Sochoccy Olszewo, 09-300 Żuromin

marszałek

293.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu poniżej 210 DJP (powiat
mławski) / Ferma drobiu Michał Kania w m.
Szereńsk, 06-550 Szereńsk

starosta

294.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu poniżej 210 DJP (powiat
żuromiński) / Ferma Drobiu Robert Marek Moskal
Sadłowo Parcele, 09-320 Bieżuń

starosta

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP Ferma
Drobiu Luszewo (powiat mławski) / Ferma Drobiu
Monika Rajnik- Błażkiewicz, Marcin Błażkiewicz
Sp. Jawna Luszewo, 06-450 Radzanów

marszałek

295.

starosta

18.10.2005r
zmiana
15.10.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
23.09.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
16.03.2012r.
zmiana
01.12.2014 r.
(na czas
nieoznaczony)
29.01.2015r.
zmiana
30.03.2015 r.
03.03.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
08.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
296.

6.8)a)

297.

6.8)a)

298.

6.8)a)

299.

6.8)a)

300.

6.8)a)

301.

6.8)a)

302.

6.8)a)

303.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
Kownaty Borowe, 06-456 Ojrzeń (powiat
ciechanowski) / Ferma Drobiu KAGO Goździkowski
Sp. Jawna ul. Raciążska 60, 06-540 Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Liberadz, 06-550 Szreńsk, powiat
mławski) / Liberadz 1 Koźlakiewicz A i E Sp.
Jawna, ul. M Curie Skłodowskiej 4, 06-500 Mława
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Piotr Pudlak,
Wólka Kliczewska, 09-300 Żuromin
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kowalewo, 06-521 Wiśniewo, powiat
mławski) / Ferma Drobiu Wiesława i Maria
Koźlakiewicz Sp. Jawna ul. Szreńska 21, 06-500
Mława
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Brudnice Olga
Bartnik ul. Polna 4, Brudnice 09-300 Żuromin
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Robert Różański
Bębnowo, 06-450 Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Bońkowo Kościelne, 06-450
Radzanów, powiat mławski) / Andrzej i Marcin
Śliwińscy Sp. J., ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540
Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Rafał
Przywitowski i Mateusz Przywitowski Sadłowo

marszałek

22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

21.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

19.06.2012r.
30.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

marszałek

marszałek

marszałek

12.04.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
28.04.2016 r.
31.08.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
24.03.2016r.
30.10.2017 r.
12.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
06.05.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

304.

6.8)a)

305.

6.8)a)

306.

6.8)a)

307.

6.8)a)

308.

6.8)a)

309.

6.8)a)

310.

6.8)a)

Parcele 09-320 Bieżuń
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kozielsk V, 09-310 Kuczbork-Osada,
powiat żuromiński) / Hanna i Marcin Śliwińscy Sp.J.,
ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Liberadz, 06-550 Szreńsk, powiat
mławski) / Liberadz 2 Koźlakiewicz A i P Sp.
Jawna, ul. M Curie Skłodowskiej 4, 06-500 Mława
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kozielsk IVA, 09-310 KuczborkOsada, powiat żuromiński) / Marcin Śliwiński i
Wspólnicy Sp.J., ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540
Radzanów , Michał Śliwiński i Wspólnicy Sp.J., ul.
Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kozielsk IVB, 09-310 KuczborkOsada, powiat żuromiński) / Michał Śliwiński i
Wspólnicy Sp.J., ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540
Radzanów, Marcin Śliwiński i Wspólnicy Sp.J., ul.
Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat żuromiński) / Ferma Drobiu Robert
Małkiewicz Pełki, 09-320 Bieżuń
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kosiny Stare IV w m. Kosiny Stare,
powiat mławski) / Gospodarstwo Rolne Zofia
Koźlakiewicz Kosiny Stare, 06-521 Wiśniewo
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski) / Ferma Drobiu Wróblewo 4
Marcin Śliwiński w m. Wróblewo kolonia Tartak

marszałek

23.04.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

marszałek

10.08.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

marszałek

01.10.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

marszałek

01.10.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

marszałek

11.08.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

marszałek

29.06.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

marszałek

24.07.2012r.
zmiana
30.07.2015 r.
82
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―

―

―

―

―

―

―

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
22.06.2016 r.
13.07.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

gm. Radzanów, 06-540 Radzanów

311.

6.8)a)

312.

6.8)a)

313.

6.8)a)

314.

6.8)a)

315.

6.8)a)

316.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(powiat mławski)/ Ferma Drobiu Kosiny Kapiczne
Zofia Koźlakiewicz Kosiny Kapiczne 42, 06-521
Wiśniewo
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Marysinek 22, powiat mławski) /
Ferma Drobiu Karolina Goździkowska ul.
Raciążska 43, 06-540 Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Brudnice ul. Polna 2, powiat
żuromiński) / Ferma Drobiu Zbigniew Kalinowski
ul. K.Pułaskiego 14, 09-300 Żuromin
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Liberadz, powiat mławski) /
Zaręby 1 Koźlakiewicz E i P sp.j. ul. M Curie
Skłodowskiej 4, 06-500 Mława i Zaręby 2
Koźlakiewicz P i E sp.j. ul. M Curie Skłodowskiej
4, 06-500 Mława
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Kowalewo 37D, powiat mławski)
/ Ferma Drobiu Koźlakiewicz Maria Joanna os.
Książąt Mazowieckich 19 m 34, 06-500 Mława oraz
Ferma Drobiu Wiesława i Maria Koźlakiewicz S.J.
ul. Szreńska 21, 06-500 Mława
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kunki 18, powiat mławski) / Mirosław
Koźlakiewicz, Kunki 2, 06-550 Szreńsk

marszałek

13.06.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

03.08.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

30.08.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

20.09.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

03.02.2017 r.
04.04.2018r.
06.04.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

15.12.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
317.

6.8)a)

318.

6.8)a)

319.

6.8)a)

320.

6.8)a)

321.

6.8)a)

322.

6.8)a)

323.

6.8)a)

Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Fermy Drobiu w m. Sławkowo 20 gm. Szreńsk powiat
mławski) / „JONEX” Sp. z o.o. Bogurzyn 90, 06-521
Wiśniewo
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu Kliczewo Duże, powiat żuromiński) /
Jacek Pudlak Wólka Kliczewska, ul. Szreńska 17,
09-300 Żuromin
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Wróblewo kolonia Tartak gm.
Radzanów, powiat mławski) / Marcin i Michał
Śliwińscy sp.j. ul Siemiątkowskiego 20, 06-540
Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Kuklin gm. Wieczfnia Kościelna,
powiat mławski) / Gospodarstwo Rolne Sławomir
Wojciech Koźlakiewicz ul. Kościelna 1, 06-500
Mława
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Bońkowo Kościelne gm.
Radzanów, powiat mławski) / SAPERE spółka z o.o.
ul Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Adamowo gm. Bieżuń, powiat
żuromiński) /Działy Specjalne Produkcji Rolnej –
Ferma Drobiu Goździkowski Andrzej ul. Raciążska
60, 06-540 Radzanów
Do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210 DJP
(Ferma Drobiu w m. Władysławowo gm. Bieżuń
powiat żuromiński) / Anna Agata Bruzda „Anna
Bruzda Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna” Piotr

marszałek

―

―

1

15.03.2016r.

―

marszałek

14.06.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

20.12.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

30.05.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

13.06.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

13.07.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

31.07.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Bruzda „Fermy Drobiu Bruzda Piotr” ul. Targowa
27, 09-320 Bieżuń

324.

6.8)a)

27.12.2007r.
zmiany
05.01.2011r.
16.12.2011r.

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (powiat łosicki) / Ferma Chotycze, Michał
Ruszkowski, ul. Warszawska 76, 17-312 Drohiczyn

marszałek

marszałek

325.

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (powiat siedlecki) / Ferma Drobiu Anna
Jaworska Malewska, Magda Jaworska
Kucharczuk, Leśniczówka 5, 08-140 Mordy

326.

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (powiat siedlecki) / Ferma Drobiu, Jarosław
Rytel, Mingosy 38B, 08-130 Kotuń

marszałek

327.

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (powiat sokołowski) / Gospodarstwo Rolne,
Kryczka Michał, Wymysły 22A, 08-331 Sabnie

marszałek

328.

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu - powyżej 210
DJP (powiat otwocki) / Drob-Farm Sp. z o.o., Janów

marszałek

przeniesienie praw

25.09.2012r.
22.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
12.09.2006r.
zmiana
25.11.2011r.
19.06.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
29.02.2008r.
zmiana
25.02.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
16.06.2008r.
zmiany
24.08.2009r.
24.11.2010r.
20.07.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
12.02.2007r.
zmiany
85

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
19.07.2012r.
30.10.2012r.
12.06.2013r.
06.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
31.12.2007r.
zmiany
02.03.2012r.

1, 05-480 Janów

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu - powyżej 210
DJP (Ferma Drobiu w Dobrzyńcu gm. Kołbiel, powiat
otwocki) / Piotr Banaś, ul. Konstytucji 3 Maja 34,
18-500 Kolno

marszałek

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (Ferma Drobiu w Trzcińcu, gm. Skórzec, powiat
siedlecki)/ Tomasz Pióro, ul. Graniczna 8, 08-110
Siedlce

marszałek

331.

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (powiat sokołowski) / Ferma Drobiu w
Sokołowie Podlaskim, Wiesław Goławski, Al. 550lecia 10, 08-300 Sokołów Podlaski

marszałek

332.

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (Ferma Drobiu w m. Żebrak gm. Skórzec, powiat
siedlecki) / Jakub Pióro, ul. Graniczna 8, 08-110

marszałek

329.

330.

przeniesienie praw

11.09.2012r.
22.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
02.12.2008r.
zmiany
14.09.2009r.
11.12.2013r.
13.04.2015r.
07.12.2016 r.
( na czas
nieoznaczony)
09.09.2010r.
zmiana
16.05.2013r.
19.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
23.03.2012r.
zmiana
27.09.2013r.
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1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Siedlce

333.

334.

335.

336.

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (Ferma Drobiu Ceranów gm. Ceranów, powiat
sokołowski) / Mirosława i Mirosław Świerżewscy,
Kalinowo 1, 18-421 Piątnica

marszałek

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (Ferma Drobiu w m. Kowiesy, gm. Bielany,
powiat sokołowski) / Krzysztof Miszczuk zam.
Kowiesy, ul. Tartaczna 19, 08-311 Bielany

marszałek

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (Ferma Drobiu Wirów, gm. Jabłonna Lacka,
powiat sokołowski) / Krzysztof Aleksander Pawiński
Al. Gen. Antoniego Chruściela "Montera" 90, 04412 Warszawa

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (powiat siedlecki) / Gospodarstwo Rolne Wasiak
Artur Wyłazy 34, 08-124 Mokobody

337.

6.8)a)

338.

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP w m. Posiadały gm. Cegłów (powiat miński) /
Izabella Kowalczyk, Mariusz Kowalczyk, ul. 3 Maja
77, 05-320 Mrozy
Instalacja do chowu drobiu – brojlerów kurzych
powyżej 210 DJP w m. Leśniczówka, gmina Mordy
(powiat siedlecki) / Barbara Jaworska, zam.

01.07.2015r.
07.07.2016r.
(na czas
nieoznaczony)
26.10.2012r.
zmiana
10.07.2014r.
30.06.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
17.12.2013r.
zmiana
30.06.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

26.05.2014r.
30.06.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

11.07.2014r.
23.07.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

30.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

30.04.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

87

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Czosnówka, ul. Bialska 63, 21-500 Biała Podlaska

339.

6.8)a)

340.

6.8)a)

341.

6.8)a)

342.

6.8)a)

343.

6.8)a)

344.

6.8)a)

345.

6.8)a)

Instalacja do chowu drobiu – brojlerów kurzych
powyżej 210 DJP w m. Grubale, gmina Siedlce (powiat
siedlecki) / Cezary Ługowski, zam. Grubale 2B, 08110 Siedlce
Instalacja do chowu drobiu – brojlerów kurzych
powyżej 210 DJP w m. Polaki, gmina Kotuń (powiat
siedlecki) / Adam Wnuk-Lipiński, zam. Polaki 100,
08-130 Kotuń
Instalacja do chowu drobiu – brojlerów kurzych
powyżej 210 DJP w m. Grubale, gmina Siedlce (powiat
siedlecki) / „Gospodarstwo Rolne Cezary Ługowski”
Grubale 2B, 08-110 Siedlce
Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (powiat sokołowski) / Gospodarstwo Rolne Jan
Kosieradzki ul. Źródlana 34, 08-311 Bielany
Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP w m.
Dąbrowa, gm. Mrozy (powiat miński) / Gospodarstwo
Specjalistyczne Ferma Drobiu Jacek Kowalczyk,
Dąbrowa 57, 05-320 Mrozy
Do chowu drobiu powyżej 210 DJP w m. Stasin gm.
Sabnie (powiat sokołowski) / „Gospodarstwo Rolne
Hardejewicz Sławomir”, ul. Słoneczna 15, 08-331
Sabnie
Instalacja do intensywnego chowu lub drobiu powyżej
210 DJP w m. Popławy 2A, gm. Stara Kornica (powiat
łosicki) / Iwona Łaska i Jarosław Łaski, ul. Majora

marszałek

20.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

17.03.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

15.04.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

26.02.2015r.
zmiana
31.12.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

23.03.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

29.01.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

marszałek

29.09.2016r.
zmiana
18.06.2018r.

1

1

―

88
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
Zenona 29A, 08-200 Łosice

346.

6.8)a)

347.

6.8)a)

348.

6.8)a)

349.

6.8)a)

350.

6.8)a)

Instalacja do intensywnego chowu lub drobiu powyżej
210 DJP w m. Popławy 44, gm. Stara Kornica (powiat
łosicki) / JFK Łascy Spółka Jawna, ul. Majora
Zenona 29A, 08-200 Łosice
Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP w m.
Uziębły 37, gm. Paprotnia (powiat siedlecki) / Marcin
Bartłomiej Gałachowski i Artur Gałachowski,
Grubale 33, 08-110 Siedlce
Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP w m.
Emilianów 27, gm. Sokołów Podlaski (powiat
sokołowski) /”Miszczuk Marzena”, Kiełpiniec, 08320 Sterdyń
Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP w m.
Rzążew 61, gm. Zbuczyn (powiat siedlecki) / Ferma
Drobiu Justyna Świerżewska, ul. Sybiraków 20/1,
18-400 Łomża
Instalacja do chowu brojlerów indyczych powyżej 210
DJP w m. Wyłazy 76, gm. Mokobody (powiat siedlecki) / Jarosław Mroczek, Strzała ul. Siedlecka 20,
08-110 Siedlce

351.

6.8)a)

Instalacja do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP w m. Popławy 33a, gm. Stara Kornica (powiat
łosicki) / JFK Łascy Spółka Jawna, ul. Majora
Zenona 29A, 08-200 Łosice

352.

6.8)a)

Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP w m.
Krzymosze 55C, gm. Mordy (powiat siedlecki) /

(na czas
nieoznaczony)

marszałek

19.10.2016r.
zmiana
18.06.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

10.10.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

26.10.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

17.11.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

10.01.2017r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

marszałek

07.02.2017r.
zmiana
18.06.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
28.02.2017r.
(na czas
89
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

Marta Borkowska, Krzymosze 54, 08-140 Mordy
Instalacja do chowu brojlerów indyczych powyżej 210
DJP w m. Strusy 47, gm. Paprotnia (powiat siedlecki) /
„Ferma Drobiu Jakub Mroczek”, Strzała ul.
Siedlecka 20, 08-110 Siedlce
Instalację do intensywnego chowu lub hodowli
brojlerów indyczych powyżej 210 DJP w m. Dawidy
38, gm. Olszanka (powiat łosicki) / DAR-KAM
Niedzielak spółka jawna, Pietrusy 39, 08-207
Olszanka
Instalację do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP w m. Lubiesza 10A, gm. Ceranów (powiat
sokołowski) / Adam Osiak i Ireneusz Uszyński,
spółka cywilna Inwestbud, Lubiesza 10, 08-322
Ceranów
Instalację do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP w Łosicach przy ul. Lubelskiej 68 (powiat łosicki)
/ Rafał Głuchowski, zam. przy ul. Sosnowej 12, 08200 Łosice

nieoznaczony)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

353.

6.8)a)

354.

6.8)a)

355.

6.8)a)

6.8)a)
356.
6.8)a)

02.06.2017r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

06.07.2017r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

09.08.2017r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

21.12.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

―

1

26.10.2017r.

―

marszałek

marszałek
Instalację do chowu lub hodowli drobiu powyżej 210
DJP (powiat łosicki) / „Ferma Drobiu Stefaniuk
Przemysław” Biernaty Średnie 24, 08-200 Łosice

357.

6.8)a)
358.

359.

marszałek

6.8)a)

Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP w m.
Krzymosze 55A, gm. Mordy (powiat siedlecki) /
Marta Borkowska, Krzymosze 54, 08-140 Mordy
Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP gm.
Zbuczyn (powiat siedlecki) / Ferma Drobiu Konrad
Wysokiński, ul. Kościelna 12, Dziewule, 08-106
Zbuczyn

marszałek

15.12.2017 r.
zmiana
17.08.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
12.01.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

marszałek

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP gm.
Olszanka (powiat łosicki) / „Chów drobiu Łukasz
Hornowski” Mszanna 51, 08-207 Olszanka
Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP gm.
Paprotnia (powiat siedlecki) / „Ferma Drobiu Ilczuk
Tomasz” Nasiłów 31, 08-107 Paprotnia
Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP (Ferma
Drobiu Krzymosze 55D, gm. Mordy, powiat siedlecki)
/ Gospodarstwo Rolne Piotr Borkowski, Krzymosze
54, 08-140 Mordy
Instalacja do chowu drobiu powyżej 210 DJP (Ferma
Drobiu Krzymosze 55B, gm. Mordy, powiat siedlecki)
/ Gospodarstwo Rolne Piotr Borkowski, Krzymosze
54, 08-140 Mordy
Instalacja do drobiu powyżej 210 DJP w m. Pietrusy51,
gm. Olszanka, powiat łosicki / AMD INDYK Sp. z
o.o. Pietrusy 39, 08-207 Olszanka
Instalacja do drobiu powyżej 210 DJP w m. Woźniki
1A, gm. Łosice, powiat łosicki / „Wypasiony Indyk”
Z .Marczak, C. Szewczuk s.c. Zakrze 104, 08-200
Łosice

06.03.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
15.03.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
360.

6.8)a)

361.

6.8)a)

362.

6.8)a)

363.

6.8)a)

364.

6.8)a

365.

6.8)a

366.

367.

6.8)a)

hodowla drobiu (kur) powyżej 210 DJP (powiat
Przasnysz) / Tomasz Ślesicki, Kraski-Ślesice 5, 06408 Krasne

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Kozłów Biskupi,
ul. Kasztanowa 14, 96-502 Sochaczew, powiat
sochaczewski) / Tomasz Gawlik, Kazimierz
Motyliński - Fermy Drobiu Gawlik & Motyliński
spółka cywilna (dawna Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna)

marszałek

marszałek

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

18.05.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

28.05.2018r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

25.06.2018r.
(na czas
nieoznaczony

1

1

―

―

marszałek

22.08.2018r.
(na czas
nieoznaczony

1

1

―

―

marszałek

20.11.2012r.
10.07.2015 r.
na czas
nieoznaczony

1

1

―

―

1

1

―

―

marszałek

28.12.2007 r.
22.01.2013 r.
22.05.2015 r.
28.04.2017
zmiana
91

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

368.

6.8)a)

369.

6.8)a)

370.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Lisica 3, 09-500
Gostynin, powiat gostyniński) / KOGUS Sp. z o.o.
(dawniej Ferma Drobiu Ewa i Bogusław Toruniewscy)
Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Lisica 3, 09-500
Gostynin, powiat gostyniński) / KOGUS Sp. z o.o.
(dawniej Ferma Drobiu Ewa i Bogusław Toruniewscy)
Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Lisica 3, 09-500
Gostynin, powiat gostyniński) / KOGUS Sp. z o.o.,
(dawniej Ferma Drobiu Sebastian Toruniewski)

marszałek

oznaczenia
prowadzącego
instalację
(na czas
nieoznaczony)
31.08.2011r.
22.06.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

marszałek

―

marszałek

---

1

1

―

―

―

1

01.03.2015r.

―

---

1

wrzesień
2016 r.

---

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

06.07.2007r.
371.

6.8)a)

Hodowla drobiu - kury nioski powyżej 210 DJP
(Bonisław 75, 09-212 Lelice z/s przy ul. Jasnej 16, 09226 Zawidz Kościelny, powiat sierpecki) / Ferma
"Złote Jajko" L.A. Kołodziejscy

372.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Sieraków 48, 09500 Gostynin, powiat gostyniński) / Ferma drobiu
Sławomir Świdrowski

marszałek

373.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Badowo Dańki 17,
96-320 Mszczonów, powiat żyrardowski) / Ferma
Drobiu Tomasz Stępień

marszałek

przeniesienie praw

marszałek

13.08.2008r.
13.04.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
22.01.2013r.
14.07.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
26.11.2008r.
zmiana
25.02.2014r.
7.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

374.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Staw 14A, 09-550
Szczawin Kościelny, powiat gostyniński) /
Kutnowskie Zakłady Drobiarskie "EXDROB" S.A
w Kutnie

375.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (96-331 Kamion
107, powiat żyrardowski) / Ferma drobiu Łukasz
Walczak

marszałek

376.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Lwówek 56, 09540 Sanniki, powiat gostyniński) / Ferma drobiu
Beata Drażba

marszałek

377.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Zazdrość oraz
Chroboty, gm. Radziejowice, powiat żyrardowski) /
Ferma drobiu Teresa i Marek Brzozowscy

marszałek

378.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Sieraków 31, 09500 Gostynin, powiat gostyniński) / Ferma drobiu
Dariusz Czubak

marszałek

379.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Sierakówek 24, 09500 Gostynin, powiat gostyniński) / Ferma drobiu
Krzysztof i Aneta Czerwińscy

marszałek

marszałek

30.03.2007r.
zmiany
23.02.2009r.
23.04.2012r.
30.04.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
20.05.2008r.
zmiana
30.01.2009r.
18.03.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
14.10.2008r.
30.04.2015 r.
13.09.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
28.02.2012r.
08.07.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
15.11.2010r.
18.06.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
29.10.2010r.
10.06.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
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1

1

―

―
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1

―

―

1

1
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―

1

1
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―

1
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―

―

1

1

―
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
380.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Sieraków 35,
09-500 Gostynin, powiat gostyniński) / Ferma drobiu
Bartłomiej Morawski

marszałek

381.

6.8)a)

Hodowla drobiu powyżej 210 DJP (Sieraków 35, 09500 Gostynin, powiat gostyniński) / Ferma drobiu
Ireneusz Morawski

marszałek

382.

6.8)a)

Hodowla drobiu - powyżej 210 DJP (Białoskóry 7, 09200 Sierpc, powiat sierpecki) / Ferma Drobiu Ewa
Dutkiewicz

marszałek

383.

6.8)a)

Hodowla drobiu poniżej 210 DJP (52.000 szt)
(Wodzymin gm Radzanowo, powiat płocki) / Ferma
drobiu Elżbieta Główka

starosta

384.

6.8)a)

Hodowla drobiu poniżej 210 DJP (50.000 szt)
(Sieraków gm. Gostynin, powiat gostyniński) / Ferma
drobiu Tomasz Kowalczyk

starosta

385.

6.8)a)

Hodowla drobiu poniżej 210 DJP (50.000 szt)
(Leśniewice i Lisica gm. Gostynin, powiat gostyniński)
/ Ferma drobiu Wiesław Kunicki i Joanna Piłat

starosta

386.

6.8)a)

Hodowla drobiu poniżej 210 DJP (50.000 szt.)
(Gorzewo Kolonia, gm. Gostynin, powiat gostyniński)
/ Ferma drobiu Szymon Szczepaniak

starosta

6.8)a)

Instalacja do chowu kurek przednieśnych powyżej
40 000 stanowisk (gm. Tarczyn, pow. piaseczyński) /
Gospodarstwo Hodowlane Jarosław Musielak
Korzeniówka ul. Topolowa 23, 05-504 Złotokłos

marszałek

387.

16.01.2012r.
09.06.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
11.07.2013r.
11.08.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
18.03.2015r.
(na czas
nieoznaczony)
16.04.2008r.
zmiana
05.12.2014r.
(16.04.2018r.)
10.01.2011r.
(na czas
nieoznaczony)
20.11.2013r.
zmiana
05.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
21.02.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
04.12.2006r.
zmiana
6.05.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

388.

389.

6.8)a)

6.8)a)

390.

6.8)a)

391.

6.8.)a)

392.

6.8.)a)

393.

6.8)a)

394.

6.8)a)

Instalacja do odchowu drobiu powyżej40 000
stanowisk (gm. Tarczyn, pow. piaseczyński) /
Gospodarstwo Rolne Cezary Musielak
Korzeniówka ul. Topolowa 29, 05-504 Złotokłos
Instalacja do chowu kur nieśnych powyżej 40 000
stanowisk (gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński) /
Reprodukcyjna Ferma Kur Mięsnych Julita
Janowska, Czaplin 55, 05-530 Góra Kalwaria
Instalacja do odchowu kur reprodukcyjnych powyżej
40 000 stanowisk (gm. Góra Kalwaria, pow.
piaseczyński) / Drobiarstwo – Działy Specjalne dr.
inż. Lidia Malec Dąbrówka 1A, 05-530 Góra
Kalwaria
Instalacja do chowu bojlerów powyżej 40 000
stanowisk (m. Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski)/
GALION GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU Sp.
z o.o., ul. Malenicka 81, 26-600 Radom
Instalacja do chowu brojlerów powyżej 40 000
stanowisk ( m. Młodynie Dolne, gm. Radzanów , pow.
białobrzeski )
Ferma MŁODYNIE Sp. z o.o. 26-670 Pionki, ul.
Zakładowa 7
Instalacja do chowu bojlerów powyżej 40 000
stanowisk (gm. Staroźreby, pow. płocki)/
Ferma Drobiu Elżbieta Ceremańska, Sarzyn 11, 09440 Staroźreby
Instalacja do ściółkowego chowu drobiu –bojlera
kurzego o łącznej liczbie stanowisk 624 000 sztuk
(szt.)/cykl i zdolności produkcyjnej 3 120 000 szt./rok,
zlokalizowanej w miejscowości Rzeszotary Zawady

marszałek

28.12.2007r.
Zmiana
22.05.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

22.11.2017r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

22.05.2007r.
zmiana
20.07.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

26.02.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

15.09.2017 r.
( na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

20.06.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

23.08.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―
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Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
26, (gm. Rościszewo, pow. sierpecki)/
AŁ Grześkiewicz spółka jawna, Sadłowo 40, 09-320
Bieżuń

395.

6.8)a)

396.

6.8)a)

397.

6.8)a)

398.

6.8)a)

399.

6.8)a)

Instalacja do ściółkowego chowu drobiu – brojlera
kurzego o łącznej liczbie stanowisk 360 000 sztuk i
zdolności produkcyjnej 2 520 000 szt./rok
zlokalizowanej na działce o nr ew. 370 w miejscowości
Jaworowo-Kłódź (gmina Zawidz, powiat sierpecki)/
Witold Jędrzejewski prowadzący działalność pod
nazwą „Ferma Drobiu Witold Jędrzejewski z/s
Bębnowo 29, 06-540 Radzanowo
Instalacja do chowu drobiu – brojlera kurzych o łącznej
liczbie stanowisk 175 000 w miejscowości Lipniki 35,
(gmina Rościszewo, powiat sierpecki)/
„Gospodarstwo Rolne Zdzisław Budka” z/s Kobyla
Łąka 32, 09-320 Bieżuń
instalacja do chowu drobiu – kur nieśnych o więcej niż
40 000 szt. stanowisk zlokalizowana w miejscowości
Jaworowo Lipa, gm. Zawidz (powiat
sierpecki)/„Gospodarstwo Rolne Magdalena i
Robert Chyżyńscy” z/s Jaworowo Kolonia 24, 09226 Zawidz
Instalacja do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż
40000 stanowisk drobiu zlokalizowana w miejscowości
Aleksandrów 3 (gm. Rybno, powiat
sochaczewski)/Tomasz Stępień
Instalacja do chowu drobiu – brojlerów kurzych
powyżej 40 000 stanowisk (gm. Krasne, powiat
Przasnysz) Gospodarstwo Rolne Sławomir Nałęcz,
Szlasy Umiemy 2, 06-408 Krasne

marszałek

04.08.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

16.07.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

-

-

-

marszałek

-

-

1

Październik
2017 r.
(początek
eksploatacji
)

marszałek

18.05.2018 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

08.08.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―
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-

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.
6.8b)

400.

6.8b)

401.

6.8b)

402.

6.8b)

-

6.8c)

403.

6.8)c)

404.

6.8)c)

405.

6.8)c)

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

b) 2.000 stanowisk dla świń o wadze pow. 30 kg;
Instalacja do chowu lub hodowli świń o więcej niż
2000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg
(powiat sokołowski)/ Gospodarstwo Rolne Barbara
Chomka, Grzegorz Chomka, Suchodół Szlachecki
77, 08-331 Sabnie
Instalacja do chowu i hodowli świń o więcej niż 2000
stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg (powiat
gostyniński) /Gospodarstwo Rolne Marcin Pewniak
Kamieniec 17, gm. Szczawin Kościelny
instalacja do chowu trzody chlewnej w liczbie powyżej
2000 szt. stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg.
zlokalizowaną w miejscowości Jaworowo Lipa gm.
Zawidz (powiat sierpecki)/„Gospodarstwo Rolne
Magdalena i Robert Chyżyńscy” z/s Jaworowo
Kolonia 09-226 Zawidz
c)750 stanowisk dla macior;
Do chowu lub hodowli świń o więcej niż 750
stanowisk dla macior (Ferma Kondrajec Pański 06-450
Glinojeck, powiat ciechanowski) / Gospodarstwo
Rolne Jegliński Sp. z o. o. Kondrajec Pański 06-450
Glinojeck
Do chowu lub hodowli świń o więcej niż 750
stanowisk dla macior (Ferma w m. Zielona, powiat
żuromiński) / Profarms Sp. z o. o. ul. Tęczowa 3,
62-023 Robakowo
Instalacja do chowu i hodowli macior o liczbie
stanowisk powyżej 750 (gm. Iłża, pow. radomski)/

(dd.mm.rr)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

―

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

-----

-----

―

―

(dd.mm.rr)
-----

marszałek

22.09.2017r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

―

―

1

01.01.2017r.

―

marszałek

-

-

1

Kwiecień
2016 r.

-

-----

----22.07.2005r.
zmiany
16.10.2007r.
14.04.2011r.
20.04.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

―

―

-----

―

1

1

―

―

marszałek

marszałek

23.05.2016r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

15.07.2008r.
zmiana

1

1

―

―
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
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Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
21.04.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

"EKO-FERMA" Sp. z o.o. Gaworzyna 13, 27-100
Iłża

-

406.

407.

408.

6.9)

do powierzchniowej obróbki substancji,
przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem
rozpuszczalników organicznych, o zużyciu
rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad
200 ton rocznie;

6.9)

Instalacje do powierzchniowej obróbki produktów z
wykorzystaniem rozpuszczalników o zużyciu
rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie (powiat
warszawski zachodni) / EMSUR Polska Sp. z o.o.,
05-860 Józefów k. Błonia

6.9)

Do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów
lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników
organicznych o zużyciu rozpuszczalników po
rozbudowie powyżej 200 Mg rocznie (Drukarnia w
Ciechanowie, ul. Niechodzka 25, 06-400 Ciechanów,
powiat ciechanowski) / Drukarnia Bauer Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa w Warszawie, ul. Motorowa
1, 04-028 Warszawa

6.9)

Do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów
lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników
organicznych o zużyciu rozpuszczalników po
rozbudowie powyżej 200 Mg rocznie (powiat
nowodworski) / Drukpol.Flexo Sp. z o.o. sp. k. ul.
Okunin 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

-----

-----

―

―

-----

―

starosta

04.03.2011r.
zmiany
07.06.2013r.
23.01.2015r.
28.04.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

31.12.2008r
zmiany
19.05.2014r.
17.04.2015r.
20.05.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

28.12.2007r.
przeniesienie praw i
obowiązków

starosta

26.01.2012r.
zmiana
21.09.2012r.
05.02.2015r.
30.03.2017 r.
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

409.

410.

6.9)

6.9)

411.

6.9)

412.

6.9)

Instalacja do powierzchniowej obróbki substancji,
przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem
rozpuszczalników organicznych, o zużyciu
rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad
200 ton rocznie (powiat otwocki) / "Bogucki folie Sp.
z o.o." Sp. k. Jatne 35, 05-430 Celestynów

do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów
lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników
organicznych o zużyciu rozpuszczalników po
rozbudowie powyżej 200 Mg rocznie (powiat
wyszkowski)/ "Quad/Graphics Europe” Sp. z o.o.,
ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków

Instalacja do powierzchniowej obróbki substancji,
przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem
rozpuszczalników o zużyciu powyżej 200 Mg rocznie
(ul. Otolińska 25, 09-407 Płock Miasto Płock) / CNH
INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o.

Instalacja do powierzchniowej obróbki substancji,

starosta

marszałek

marszałek

(na czas
nieoznaczony)
03.01.2013r.
zmiana
28.05.2015r.
03.03.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

24.06.2011r.
zmiana
05.10.2012r.
(23.06.2021r.)
uchylenie ww.
i wydanie
nowego p.z.:
12.02.2016 r.
15.12.2016 r.
27.12.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
02.12.2008r.
zmiany
23.09.2010r.
18.09.2012r.
30.10.2015 r.
09.05.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
21.03.2006r.
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1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
przedmiotów lub produktów o zużyciu
rozpuszczalników organicznych 278,16 Mg/rok (ul.
Graniczna 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski) / Amerplast Sp. z o.o. (dawna nazwa
Suominen - Polska Sp. z o.o.)

413.

6.9)

-

6.10)

-

6.11)

-

6.12)

Instalacje do powierzchniowej obróbki produktów z
wykorzystaniem rozpuszczalników o zużyciu
rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie (gm. Góra
Kalwaria, pow. piaseczyński) / Mondi Solec
Sp. z o. o., 05-532 Baniocha

do produkcji węgla pierwiastkowego lub
elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację;
do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z
instalacji objętych obowiązkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego
składowania dwutlenku węgla;
do konserwacji drewna i produktów z drewna
środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej
ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi
wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;

starosta

starosta

zmiany
29.12.2006r.
12.08.2010r.
26.07.2011r.
13.12.2012r.
08.06.2015 r.
30.06.2015 r.
25.07.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
08.06.2009r.
zmiana
15.09.2011r.
11.07.2013 r.
20.07.2015 r.
06.07.
2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

1

―

―

-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

-----

-----

―

―

-----

―

100

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
-

414. 3
4
0
.

415. 3
.

416. 3
3
8
.

6.13)

6.13)

6.13)

6.13)

do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.
Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego/
PGNiG TERMIKA SA Zakład EC Siekierki, ul.
Augustówka 1, 02-981 Warszawa (m.st. Warszawa)

Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego/
PGNiG TERMIKA SA Zakład EC Żerań i Źródła
Lokalne, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa (m.st.
Warszawa)

Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego/
ENEA WYTWARZANIE Spółka z o.o., Świerże
Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900
Kozienice

-----

marszałek

marszałek

marszałek

----02.01.2006r.
zmiany
8.10.2015 r.
29.12.2015 r.
19.05.2016 r.
26.10.2017 r.
30.10.2017r.
(na czas
nieoznaczony)
02.01.2006r.
zmiany
30.09.2015 r.
31.12.2015 r.
14.11.2016r.
31.03.2017r.
25.10.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
10.06.2016 r.
15.09.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)
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―

―
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―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

Lp.

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)
(data
obowiązywania)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
417. 3
3
9
.
418. 3
4
2
.
419. 3
4
3
.

420. 3
4
4
.

6.13)

6.13)

6.13)

6.13)

421. 3
4
5
.

6.13)

422. 3
4

6.13)

Do oczyszczania ścieków przemysłowych (powiat
Ostrołęka grodzki)/ ENERGA Elektrownie Ostrołęka
S.A ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka
Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego/
STORA ENSO NAREW Sp. z o. o. ul. I. Armii WP
21, 07-401 Ostrołęka
Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia
zintegrowanego/POLINDUS Sp. z o. o. Zakład
Produkcji Nr 1 w Gąsewie ul. Mazowiecka 1, 06-213
Sypniewo
Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego/
Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Józef Bałdyga
w Łysach ul. Kościelna 25, 07-437 Łyse

Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego
(oczyszczalnia ścieków w Ujazdówku, powiat
ciechanowski) / CEDROB S.A. w Ciechanowie
Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów
Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji

marszałek

31.12.2015r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

25.03.2013r.
27.11.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

starosta

30.10.2007 r.
zmiany
30.06.2013 r.
03.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

starosta

starosta

starosta

12.12.2006 r.
zmiany
17.05.2010 r.,
14.04.2014 r.
17.12.2014r.
(na czas
nieoznaczony)
19.06.2015 r.
zmiana
08.06.2016 r.
25.06.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
29.06.2015 r.
(na czas
102

Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Lp.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego
(oczyszczalnia ścieków w Szyjkach, powiat
ciechanowski) / Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. w
Poznaniu Cukrownia w Zygmuntowie,
Zygmuntowo 38, 06-450 Glinojeck
Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego
(powiat płoński)/ POLMLEK Raciąż Sp. z o. o., ul.
Zawoda 48, 09-140 Raciąż
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych, przy ul.
Chemicznej (powiat grodzki Ostrołęka) / STORA
ENSO POLAND S.A., ul. I Armii WP 21, 07-401
Ostrołęka
Oczyszczalnia ścieków mleczarskich (powiat Ostrołęka
ziemski) / Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Oddział Produkcyjny w Baranowie, ul.
Niepodległości 32, 06-320 Baranowo

nieoznaczony)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
6
.

423. 3
4
7
.

6.13)

424. 3
4
8
.

6.13)

425. 3
4
9
.
426. 3
5
0
.
427. 3
5
1
.
428. 3
5
3

6.13)

6.13)

6.13)

6.13)

Oczyszczalnia ścieków PKN ORLEN S.A. (ul.
Chemików 7, 09-411 Płock, Miasto Płock) /
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul.
Chemików 7, 09-411 Płock
Oczyszczalnia ścieków MARS Polska Sp. z o.o.
(Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew, powiat
sochaczewski) / Mars Polska Spółka z o.o.
Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego

starosta

20.12.2013r.
zmiana
21.08.2015 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

marszałek

30.06.2016 r.
(na czas
nieoznaczony)

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

1

1

―

―

starosta

marszałek

starosta

starosta

18.11.2015r.
09.05.2017 r.
31.10.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
14.08.2015 r.
zmiana
25.01.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)
13.04.2015r.
03.03.2016r.
(na czas
nieoznaczony)
18.06.2015 r.
05.12.2016 r.
(na czas
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Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

(oczyszczalnia w Skrzyńsku, ul. Przemysłowa 21, gm.
Przysucha, powiat przysuski ) / HORTEX Spółka z
o.o. Oddział Zakład Przetwórstwa OwocowoWarzywnego w Skrzyńsku ul. Przemysłowa 27, 26400 Przysucha (dawniej "HORTEX HOLDING"
S.A. O/Zakład Przetwórstwa OwocowoWarzywnego w Skrzyńsku ul. Przemysłowa 21, 26400 Przysucha)
Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego
(Michrów, gm. Pniewy, pow. grójecki) / PEPSI –
COLA Genaral Bottlers Poland Sp. z o.o. ul.
Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa – Zakład
Produkcyjny
Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia
zintegrowanego/Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Sierpcu

nieoznaczony)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)
.

429.

6.13)

430.

6.13)

431.

6.13)

starosta

starosta

Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni
ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego

starosta

26.02.2016 r.
( na czas
nieoznaczony)

08.12.2006r.
zmiany
05.11.2009r.
14.06.2010r.
26.04.2011r.
07.02.2012r.
19.04.2012r.
28.02.2014r.
04.12.2014r.
24.12.2014r.
06.03.2018r.
(na czas
nieoznaczony)
30.04.2012r.
28.11.2014r.
04.12.2014r.
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1

―
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―

1
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Punkt w
załączniku
do
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z dnia
27.08.2014r.

Rodzaje instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego

Data wydania
pozwolenia
Organ
wydający
pozwolenie

(dd.mm.rr)

Nazwa instalacji (adres, powiat)/ Nazwa podmiotu

(data
obowiązywania)

(Elżbietów 48,96-516 Szymanów)/BAKOMA Sp. z o.
o. Elżbietów 48,96-516 Szymanów
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych (Zakład
Produkcyjny w Macierzyszu, ul. Poznańska 12, 05-850
Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni) /
BIOTON S.A.

(na czas
nieoznaczony)
17.03.2016 r.
zmiana
12.07.2016 r.
06.04.2017 r.
(na czas
nieoznaczony)

Liczba
instalacji,
które
posiadają
pozwolenie
zintegrowane

Liczba
instalacji
objętych
obowiązkiem
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego dla
instalacji,
które jego
nie
posiadają

Liczba
instalacji, dla
których nie
upłynął
wymagany
termin
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

(dd.mm.rr)

432.

6.13)

Razem

marszałek

-----

-----

105

1

1

―

―

420

432

-----

0

