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POZWOLENIE ZINTEGROWANE 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:   

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79 

63-300 Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska 

budynek A, pokój nr 10, telefon (0-62) 74 29 608 

  e-mail: os@powiatpleszewski.pl 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:    

ETAP 1: wniosek o wydanie pozwolenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach w biurze 

obsługi,  

ETAP 2: wydanie decyzji administracyjnej po dostarczeniu dowodu uiszczenia opłaty 

skarbowej i opłaty rejestracyjnej. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:   
wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla 

wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia                 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.) oraz jeżeli 

następuje pobór wód powierzchniowych/podziemnych lub wprowadzanie ścieków do 

wód/ziemi w związku z funkcjonowaniem instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo  wodne (t.j. Dz. U. z 2018r, 

poz. 2268). 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO POWINIEN 

ZAWIERAĆ RÓWNIEŻ:  
1. Informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o: 

a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość, 

b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko, 

c) prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu 

powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym 

oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o 

rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami, 

d) prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą 

wprowadzane do wód lub do ziemi, 

e) prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których 

mowa w art. 202 ust. 6, 

f) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, 

jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1, 
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g) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a; 

2. Uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 

ust. 2. 

3. Opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie 

warianty istnieją. 

4. 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: 

a) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi 

substancjami, zwany dalej "raportem początkowym", 

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

c) 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. 

5. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, prognozowane poziomy hałasu poza 

zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów 

terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 

6.  Raport początkowy zawiera: 

1) informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu; 

2) informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile 

takie informacje są dostępne; 

3) nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub 

uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na 

terenie zakładu; 

4) 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. 

 

 

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, 

powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymagań, przy których określeniu 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, 
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• 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.  

 

PONADTO DO WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO 

DOŁĄCZA SIĘ: 

 

• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w 

obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, 

• streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

• operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), 

• postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                             

o odpadach 

• 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 

i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

• dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, 

• zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, 

• kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu 

o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane, 

• w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 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 powinien zawierać dodatkowo informacje, że 

konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, oraz określenie granic 

takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 

dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; w tym przypadku 

nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego. Do wniosku powinna być 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(163)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(164)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(168)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(163)par(1)&cm=DOCUMENT
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załączona także poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej                                   

z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie 

obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

OPŁATY:   

Opłata skarbowa: 2.011,00 zł od pozwolenia wydanego w związku z wykonywaną działalnością 

gospodarczą, lub 506,00 zł od pozwoleń wydanych w związku z działalnością gospodarczą 

wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – (płatne w 

kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub w kasie Starostwa Powiatowego w Pleszewie lub 

przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Nr 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413 - 

Rachunek MiG Pleszew, na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek – „opłata za wydanie 

pozwolenia zintegrowanego - 50% stawki za zmianę w/w pozwolenia”. 

 

OPŁATA REJESTRACYJNA:  

Opłatę rejestracyjną uiszcza się na rachunek NFOSiGW nr: BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 

0000 0109 9520 0010 Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. Przy obliczaniu opłaty rejestracyjnej stosuje się 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r., w sprawie wysokości opłat 

rejestracyjnych (Dz. U. z 2014r, poz. 1183). 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:  

od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Pleszewskiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji stronie. 

 

PODSTAWA PRAWNA:   

art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 201 ust. 1, art. 208, art. 210, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz, U, z 2018, poz. 799 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodowa znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości                

(Dz. U. z 2014, poz. 1169). 


