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BŚ-1 Wydanie pozwolenia zintegrowanego 

Podstawa prawna  

Art. 201 ust. 1, art. 202, 208, 210 i art. 211 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)   
i ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)  
 
Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze 
względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, 
określonych w rozporządzeniu 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. z 2014 r., poz. 1169) 
z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub 
testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.  

Wymagane dokumenty  

1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. 

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków 
o wydanie pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego 
na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i na wytwarzanie odpadów oraz, jeżeli wody 
powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji – wniosku 
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. 
 
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać:  

a) informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:  

− oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,  

− istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,  

− prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu 
powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym 
oddziaływaniu na rodzaje terenów przeznaczonych: pod zabudowę mieszkaniową, 
pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, na cele mieszkaniowo-usługowe; a także o rozkładzie czasu pracy 
źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,  

− prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą 
wprowadzane do wód lub do ziemi,  

− prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których 
mowa w art. 202 ust. 6 („W pozwoleniu zintegrowanym ustala się także, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, warunki poboru wód 



powierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby 
instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego”), 

− proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, 
jeżeli nie dotyczy zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej,  

− spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a („Najlepsze dostępne 
techniki powinny spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się 
jednocześnie: rachunek kosztów i korzyści; czas niezbędny do wdrożenia najlepszych 
dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji; zapobieganie zagrożeniom dla 
środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum; podjęcie 
środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do 
minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska; termin oddania instalacji 
do eksploatacji; dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT, o ile zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; przy określaniu najlepszych 
dostępnych technik bierze się pod uwagę wymagania, przy których określaniu 
uwzględnia się w szczególności: stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń”);  

− efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; zapewnienie racjonalnego zużycia 
wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; stosowanie technologii 
bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów; 
rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; wykorzystywanie porównywalnych procesów 
i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; postęp naukowo-
techniczny, także w przypadku gdy instalacja nie jest nowo uruchamiana lub zmieniana 
w sposób istotny) 

b) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 
ust. 2 („W szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia 
zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych 
wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do 
nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod 
warunkiem że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie”); 

c) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie 
warianty istnieją;  

d) w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub 
uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia 
gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:  

− raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi 
substancjami,  

− opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych, 

− propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka 
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, 
które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo 
sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi 
substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym 
pobierania próbek. 

 
Raport początkowy zawiera:  

− informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;  

− informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile 
takie informacje są dostępne;  

− nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub 
uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na 
terenie zakładu; 

− informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie 



zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub 
uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na 
terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami 
oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania 
próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub 
ust. 1a cyt. wyżej ustawy - Prawo ochrony środowiska.  

 
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch 
egzemplarzach. 
 

2. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, dokonanej w myśl art. 210 cyt. ustawy – 
Prawo ochrony środowiska. 

3. Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.  

4. Kopia programu zapobiegania awariom lub kopia raportu o bezpieczeństwie, jeżeli 
były opracowane. 

W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 cyt. ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo 
niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek 
o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest 
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, 
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków 
oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie 
przeglądu ekologicznego. Do wniosku dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ 
kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest 
konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie decyzji:  

− od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością: 2 011 zł,  

− od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1827) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku 
o dokonanie czynności urzędowej.  

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek organu podatkowego (Burmistrz 
Jarocina), z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. 

Termin odpowiedzi  

zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego 

Jednostka odpowiedzialna  

Referat Budownictwa i Środowiska  

Starostwo Powiatowe w Jarocinie  

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin  

pok. 11, tel. (0-62) 740-79-40 



Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Starostwie Powiatowym 
w Jarocinie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi  

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

  


