KONSULTING
ŚRODOWISKOWY

E
SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW
W CELU WYDANIA POZWOLEŃ
NA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

Zwykłe korzystanie ze środowiska czyli takie, które nie wykracza poza ramy korzystania powszechnego i
nie jest uciążliwe dla środowiska nie wymaga uzyskiwania odrębnego lub dodatkowego pozwolenia. Ten
typ korzystania ze środowiska służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb osobistych, gospodarstwa
domowego, wypoczynku czy rekreacji.
Jeśli zakład wpływa na środowisko w sposób mogący powodować zakłócenia równowagi przyrodniczej
(emisja gazów i pyłów do powietrza, duży pobór wody lub zrzut ścieków) to prowadzący instalację będzie
musiał uzyskać . Określi ono zakres i wymogi na jakich może korzystać ze środowiska. Pozwolenie to jest
też warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej.
Ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, która może powodować zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, wydawane są następujące pozwolenia:
a) pozwolenia zintegrowane,
b) pozwolenia sektorowe (emisyjne).

Podstawowe informacje dot. uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na wprowadzenie substancji lub energii do środowiska
następuje na postawie odpowiednio przygotowanego wniosku. Pozwolenie zintegrowane obejmuje
swym zakresem całość oddziaływań na środowisko i ma ono zastępować pozwolenia sektorowe, czyli:
pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
pozwolenie na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi,
pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
pozwolenie wodnoprawne na pobór wód.
Uzyskanie wyżej wymienionych pozwoleń nie jest wymagane w przypadku obowiązku posiadania
pozwolenia zintegrowanego.
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Instalacje objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, to instalacje mogące powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które
są wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego urząd, dokonuje oceny merytorycznej
wniosku.
W przypadku, gdy wniosek spełnia wymogi ustawowe, urząd wydaje decyzję o udzieleniu pozwolenia
zintegrowanego.
W przypadku wniosku dotyczącego instalacji nie spełniającej standardów ochrony środowiska lub nie
spełniającej innych wymogów określonych w przepisach, urząd odmawia (zgodnie z art. 186
Prawa ochrony środowiska) wnioskodawcy udzielenia pozwolenia zintegrowanego w drodze decyzji.

Ile trwa uzyskanie pozwolenia zintegrowanego ?
Zgodnie z art. 209 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy,
wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Do terminu
załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z
winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawowe informacje dot. uzyskania pozwoleń sektorowych
(emisyjnych) na korzystanie ze środowiska.
Obowiązek uzyskania pozwolenia sektorowego dotyczy korzystania ze środowiska, które wykracza poza
ramy powszechnego korzystania ze środowiska i związane jest z prowadzeniem działalności powodującej
oddziaływanie na środowisko poprzez:
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pobór wody,
wytwarzanie odpadów,
lub emisję zanieczyszczeń do:
powietrza,
do wód,
do ziemi.
Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością, zakład korzysta ze środowiska w zakresie który wykracza poza
ramy powszechnego korzystania ze środowiska, które określone jest szczegółowo w przepisach prawa
ochrony środowiska, to prowadzący tak zakład powinien przygotować odpowiedni wniosek który następie
składa do właściwego urzędu aby uzyskać pozwolenie sektorowe na korzystanie ze środowiska.

Ile trwa uzyskanie pozwolenia sektorowego ?
Po złożeniu odpowiednio przygotowanego wniosku o wydanie pozwolenia sektorowego, właściwy Urząd
w ciągu miesiąca czasu wydaje takie pozwolenie. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, w
przypadkach szczególnie skomplikowanych.
Jeżeli powyższe informacje nie wyczerpują Państwa pytań lub wątpliwości dot. sposobu wykonania audytu
due diligencje środowiskowego, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas
zapytania za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@ekocomplex.pl
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