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Karta Opisu Usługi RO – 16 
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 
1. art. 180, 181, 184 201, 202, 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1973 ze zm.). 
2. Rozporządzenie 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). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).  
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U.                      

z 2014 r., poz. 1183).                   
6.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142).  

Wymagane dokumenty: 

 wniosek opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującymi  przepisami 
wykonawczymi,  

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

 streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym, 

 oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, 

 zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: 
a) za przestępstwa przeciwko środowisku, 
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego 
instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa,                            
o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.), 

 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, 

 dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, 

 kopia wniosku o wydanie decyzji albo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli została wydana. 
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie 
pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do 
ziemi oraz pobór wód, a także wymagania ustawy o odpadach.  
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien również zawierać 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, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł 
hałasu dla doby wraz z przewidywanymi wariantami, 

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

 prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, 

 proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, 

 spełnieniu wymagań najlepszej dostępnej techniki. 
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, 
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 dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT, o ile zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Przy określaniu najlepszych dostępnych technik, także w przypadku gdy instalacja nie jest nowo uruchamiana lub 
zmieniana w sposób istotny, bierze się pod uwagę wymagania:  
 zastosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 

 zastosowanie 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, 
a także: 

 uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji, 

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

 wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, 

 listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 
lipca 2009  r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 673). 

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, należy 
przedłożyć : 

 raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancji, zwany dalej „raportem 
początkowym”, 

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

 propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka i 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. 

Opłaty: 
1) opłata rejestracyjna - obliczana wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 

2014 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. Opłata rejestracyjna musi zostać wniesiona przed złożeniem 
wniosku o wydanie pozwolenia na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2) opłata skarbowa za wydane pozwolenia: 

 związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2) - 2011 zł; 

 za pozwolenie zintegrowane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące 
działalność wytwórczą w rolnictwie mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł; 

 za pozostałe pozwolenia - 506 zł; 

 za złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 
17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy 
mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej); 

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie 
pozwolenia zintegrowanego na konto Urząd Miasta Kielc Nr konta  ING Bank Śląski O/Kielce 38 1050 0099 6450 9000 
0000 0000 z dopiskiem za pozwolenie zintegrowane. Opłata na poczcie, w kasie, w banku, w siedzibie Starostwa. 

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
Referat Środowiska (III piętro, pok. 352, 354, tel. 41 200 14 78,  200 14 86, 200 14 71) 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). 
Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia 
powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 209 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska). Do 
wyżej określonego 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 (art. 35 § 5 KPA). 

Tryb odwoławczy: 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 
prowadzący instalację - podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją                     
w celu jej eksploatacji zgodnie z wymogami ochrony środowiska na zasadach wskazanych w ustawie. 



Uwagi:  
Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie                    
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                      
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),                                               
w postępowaniu którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji, wydanie decyzji 
dotyczącej istotnej zmiany instalacji, wydanie decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego wynikającej z analizy (której 
dokonuje organ raz na 5 lat). 
Wytyczne komisji europejskiej, konkluzje bat, dokumenty referencyjne pomocne przy opracowywaniu wniosku                         
o wydanie pozwolenia zintegrowanego są dostępne na stronie internetowej: http://ippc.mos.gov.pl  
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