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O FIRMIE 

 

        

           

           

           

 

Kilka słów o nas  

    

     

     

           

           

           

           

           

 Jako Firma oferujemy usługi dotyczące realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz aktów 

prawnych bezpośrednio  powiązanych z tą ustawą.  

Naszą misją jest budowanie porozumienia pomiędzy potrzebami 

i oczekiwaniami Przedsiębiorców, a wymaganiami stawianymi przez 

organy ochrony środowiska, działające w oparciu o aktualne obowiązki 

wynikające z litery prawa. 

 

Naszym celem jest natomiast realizacja oferowanych usług na 

najwyższym poziomie, w sposób profesjonalny, a równocześnie rzetelny 

i szybki. Niezwykle ważna jest bowiem dla nas wysoka skuteczność oraz 

osiąganie oczekiwanych efektów względem powierzonych zadań. 

 

Prowadzone projekty realizowane są przez doświadczony zespół 

specjalistów w zakresie gospodarki odpadami, emisji do powietrza oraz 

oceny oddziaływań na środowisko. Cieszymy się, gdy stawiane przed 

nami zadania wymagają od nas pełnego zaangażowania i umożliwiają 

wykorzystanie posiadanej wiedzy. 

 

Jednak za najcenniejsze w naszej pracy uważamy dobre relacje 

z klientami, dlatego tak ważnym jest dla nas, by były one oparte na 

wzajemnym zaufaniu i obustronnej satysfakcji z prowadzonej współpracy. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

           

           

     Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy  

      

     Zespół EKOREGENERACJA  
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 UWARUNKOWANIA  

ŚRODOWISKOWE 

 

   

             

      

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) 

wskazuje w jaki sposób należy zrealizować dane 

przedsięwzięcie, aby w jak najmniejszym stopniu 

pogorszyć stan środowiska.  

Jest wydawana po przeprowadzaniu przez urząd 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

i konieczna, jeśli inwestycja kwalifikuje się do 

przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać 

na środowisko.  

 

    
 Na podstawie rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, przedsięwzięcia dzieli się na takie, 

które mogą: 

• zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz 

• potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko 

 
 

   

  W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie  

znacząco oddziaływać na środowisko urząd zdecyduje,  

czy przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia  

na środowisko. 

 

   

    

   W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko obowiązkowo 

przeprowadzana jest ocena oddziaływania na 

środowisko. 
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    UWARUNKOWANIA  

ŚRODOWISKOWE  

 

  

 

Kiedy Karta Informacyjna,  

a kiedy Raport Oceny Oddziaływania?  

 

  

 

 

 Kiedy ubiegać się o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach?  

 

     

 To, czy potrzebna jest Karta Informacyjna 

Przedsięwzięcia (KIP) czy Raport o Oddziaływaniu 

Przedsięwzięcia na Środowisko (ROOŚ), zależy od 

rodzaju planowanej inwestycji. Szczegółowy 

podział przedsięwzięć, które mogą potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (KIP) oraz 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać   na   środowisko  (ROOŚ),   wynika  

 

z  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
Przykładowe inwestycje  

wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

  

 Karta informacyjna Przedsięwzięcia  Raport oddziaływania na środowisko 
 

 
Do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

następujące rodzaje przedsięwzięć: 
 

Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko zalicza się następujące 

rodzaje przedsięwzięć: 

 
 

• elektrownie konwencjonalne, 

elektrociepłownie lub inne instalacje do 

spalania paliw (…) o mocy cieplnej, nie 

mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa 

stałego - nie mniejszej niż 10 MW; 

• instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, 

odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do 

nakładania powłok metalicznych poniżej 
progów dopuszczalnych wskazanych w 

rozporządzeniu (…); 

• instalacje do produkcji mas bitumicznych;  

• instalacje do produkcji wyrobów 

ceramicznych za pomocą wypalania mające 

zdolność produkcyjną nie mniejszą niż 50 t na 

rok;  

•  instalacje do naziemnego magazynowania: 

ropy naftowej, produktów naftowych, 

substancji lub mieszanin, kopalnych surowców 

energetycznych (…); 

•  zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa 

systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, 

wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o 

powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1ha, 

 
 

• instalacje do pierwotnego i wtórnego wytopu 

surówki żelaza lub stali surowej, w tym 

instalacje do ciągłego odlewania stali;  

• instalacje do obróbki metali żelaznych powyżej 

progów dopuszczalnych wskazanych w 

rozporządzeniu; 

• stacje demontażu pojazdów; 

• strzępiarki złomu; 

• instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach odpadów inne niż wymienione w 

pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne 

niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować 

odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę; 
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  UWARUNKOWANIA 

ŚRODOWISKOWE  

        

        

             

 
Wymagane załączniki 

     

  Informacje podstawowe 

niezbędne do sporządzenia 

Karty Informacyjnej 

 

 

  

  

   

  1 Opis planowanej technologii – 

stosowane urządzenia, zakres i 

skala działalności, przewidywany 

czas pracy oraz maksymalna 

wydajność instalacji. 

 

   

  2 Przewidywanej ilości 

wykorzystywanej wody, 

surowców, materiałów, paliw 

oraz energii. 

 

   

   

   

  3 Informacje o przedsięwzięciach 

realizowanych i zrealizowanych, 

znajdujących się na terenie, na 

którym planuje się realizację 

przedsięwzięcia 

 

   

   

   

   

  4 Informacje o przewidywanych 

pracach rozbiórkowych  
 

 
Kto opiniuje wniosek  

o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach? 

5 Informacje o tytule prawnym do 

terenu, gdzie planowane jest 

przedsięwzięcie 

 

  

  

 6 Koncepcja lub projekt 

budowlany 
 

  

             

 Organ właściwy do wydania decyzji występuje o zaopiniowanie 

złożonej dokumentacji do:  

 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

 Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

 

Organy opiniujące mają 14 dni na wydanie opinii co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

   

 

 

 

  

 
Pozwolenia wymagające uprzednio uzyskania  

decyzji środowiskowej 

 
Do przedsięwzięć wymagających zawsze uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach należą: 

  pozwolenie na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót 

budowlanych; 

 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

 zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie; 

 pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, pozwolenie 

wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz 

pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, 

żwiru, piasku oraz innych materiałów; 

 przekształcenie terenów leśnych na użytek rolny;  

 decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia działek lub wymiany 

gruntów; 

  

 

  

• Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ 

obejmująca:  

− teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

− obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego 

terenu 

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Jeżeli dla danej lokalizacji planu nie ma, należy 

dołączyć informacje (zaświadczenie) o jego braku. 

• Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ 

prowadzący ewidencję gruntów i budynków w celu ustalenia 

stron postępowania. Dokument taki musi obejmować 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m 

od granic tego terenu. 
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Kiedy jest wymagane, jak je uzyskać? 
         Pozwolenie wodnoprawne  

wymagane jest również  

dla inwestycji na obszarach  

szczególnego  

zagrożenia powodzą, 

Prawo wodne narzuca na Inwestora obowiązek uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego przed rozpoczęciem realizacji 

niektórych przedsięwzięć budowlanych, jak również wynikać 

może  z zakresu zamierzonego korzystania z wód. 

Przykładowe inwestycje dla których wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego:  

 

 

 

  

POZWOLENIA WODNOPRAWNE 

 

 

Przedstawiony 

wykaz stanowi 

listę otwartą 

• Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące również 

wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych 

• Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód 

opadowych lub roztopowych 

• Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością 

innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających 

substancje szkodliwe dla środowiska wodnego 

• Pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych. 

• Wykonanie urządzeń wodnych: 

 obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz 

wód podziemnych,  

 wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania 

ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty 

służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do 

urządzeń wodnych, 

 mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie. 

• Trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów 

budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie 

do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach 

administracyjnych miast 
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 POZWOLENIE 

WODONOPRAWNE 
 

 

  

       

 

Termin obowiązywania  

pozwolenia wodnoprawnego 

 

   

 Z zasady pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas 

nieokreślony, nie dłuższy jednak niż 30 lat. 

Od tej zasady obowiązuje szereg wyjątków, które dotyczą 

następujących pozwoleń wodnoprawnych:  

 na wprowadzanie do wód lub do urządzeń 

kanalizacyjnych, będących własnością innych 

podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego – okres nie dłuższy niż 4 lata, 

 na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi –

maksymalnie 10 lat, 

 na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, 

żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie 

roślin z wód lub brzegu – okres nie dłuższy niż 5 lat. 

 

 Zgłoszenie przedsięwzięcia  

zamiast pozwolenia  

Nie wszystkie działania podlegające prawu wodnemu wymagają 

pozwolenia wodnoprawnego. Niektóre z nich, zgodnie z ustawą, 

wystarczy tylko zgłosić: 

 pomost o długości do 25 m i szerokości do 3 m; 

 wyznaczenie albo wykonanie miejsca do kąpieli 

wykorzystywanego okazjonalnie; 

 odprowadzanie wód z wykopów budowlanych; 

 wykonanie stawów napełnianych wodami opadowymi, 

roztopowymi albo gruntowymi o powierzchni nie większej 

niż 500 m2 i głębokości poniżej 2 m; 

 wykonanie przepustu lub inna przebudowa rowu na 

długości nie większej niż 10 m; 

 wydobywanie kruszywa (piasku, żwiru, kamieni i innych 

materiałów) z wód w związku z utrzymaniem dróg 

wodnych lub ich remontem, wynikającym z obowiązków 

właściciela wód. 

   

 Duże korzyści z małej retencji 
 

   

 

 Mała retencja to działania polegające na 

gromadzeniu wody w otoczeniu. Przynosi ona wiele 

korzyści zarówno dla nas jak i dla przyrody. Polega 

ona na gromadzeniu wody opadowej oraz na 

spowolnieniu spływu wód i ich spiętrzaniu.  

Takie działania pozwalają na zatrzymanie wody 

w  glebie, w oczkach wodnych, na rozlewiskach 

i  zbiornikach retencyjnych. 

 

    

 Wśród naszych ekspertów znajdują się specjaliści z zakresu architektury, budownictwa,  

hydrologii i hydrogeologii – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
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POZWOLENIE NA WYTWARZANIE 

ODPADÓW 

 

  

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy uzyskać, jeżeli 

w związku eksploatacją instalacji powstają odpady o masie: 

 powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych  

 powyżej 5 000 Mg rocznie odpadów innych niż 

niebezpieczne. 

 

  Pod pojęciem instalacji należy rozumieć: 

• stacjonarne urządzenie techniczne (np. komory lakiernicze, szlifiernie,  

urządzenia spawalnicze, urządzenie do odsysania oleju lub innych płynów  

eksploatacyjnych), 

• zespoły stacjonarnych urządzeń technicznych powiązane ze sobą technologicznie znajdujące się na 

terenie jednego zakładu mające tego samego właściciela (np. linia produkcyjna do opakowań z tworzyw 

sztucznych, zakład produkcji konstrukcji metalowych)  

• budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami (np. lotnisko, droga, linia kolejowa, 

zapora, tunel, budowle ziemne hydrotechniczne) 

których eksploatacja może spowodować emisję. 

  
Organ właściwy do wydania pozwolenia 

 

Marszałek województwa 

W przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie 

jest eksploatowana instalacja, która zaliczana jest do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia 

zintegrowanego dla instalacji komunalnych, 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska 
W przypadku wytwarzania odpadów na terenach zamkniętych, 

ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej. 

Starosta lub Prezydent Miasta na 

prawach powiatu 
W pozostałych przypadkach 

     

 W celu określenia, czy prowadzona przez Państwa firma wymaga uzyskania pozwolenia 

oraz czy spełnia pozostałe wymagania z zakresu ochrony środowiska zapraszamy  

do kontaktu e-mail: sekretariat@ekoregeneracja.pl lub do umówienia audytu wewnętrznego. 

 

  

  

GOSPODARKA ODPADAMI 

Pozwolenie  

na wytwarzanie odpadów 

dotyczy wyłącznie 

odpadów powstających 

 w związku  

z eksploatacją  

instalacji. 
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GOSPODARKA 

ODPADAMI  

       

        

             

             

 
PRZETWARZANIE I ZBIERANIE ODPADÓW  

    

     

             

 Zgodnie z ustawą o odpadach firma, która chce zbierać 

i/lub przetwarzać odpady, musi uzyskać zezwolenie na 

prowadzenie tego rodzaju działalności.  

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć do organu 

właściwego ze względu na miejsce zbierania i/lub 

przetwarzania odpadów, a także ze względu na rodzaj 

danego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z ustawą o odpadach do wniosku o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz do wniosku o 

wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów najczęściej 

wymagane jest dołączenie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

     

     

     

             

 
Najważniejsze definicje 

Kto nie musi ubiegać się 

o wydanie zezwolenia? 

 

  

            

  Magazynowanie odpadów   • osoby fizyczne i jednostki 

organizacyjne, które nie są 

przedsiębiorcami i wykorzystujące 

odpady na potrzeby własne; 

 

  Czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: 

 wstępne magazynowanie odpadów przez ich 

wytwórcę; 

 tymczasowe zbieranie odpadów przez 

prowadzącego zbieranie odpadów; 

 magazynowanie odpadów przez prowadzącego 

przetwarzanie odpadów; 

   

•  podmioty prowadzące 

nieprofesjonalną działalność 

w zakresie zbierania odpadów 

(np. apteki, szkoły, urzędy, 

instytucje); 

 

  Zbieranie odpadów   • podmioty zobowiązane do 

uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego; 

 

  Gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nie prowadzące 

do zmiany klasyfikacji danego odpadu (zmiany charakteru, 

składu) oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.  

   

     

    •  osoby, które władają powierzchnią 

ziemi, na której są stosowane 

komunalne osady ściekowe; 

 

 

 

 

   

 

Czas obowiązywania 

pozwolenia 

 

   

 
 

Jeżeli złożony  

wniosek spełnia wszystkie 

wymogi zezwolenie 

wydane zostanie w drodze 

decyzji na czas oznaczony,  

nie dłuższy niż  

10 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przedsiębiorca 

może ubiegać się 

o wydanie decyzji 

łącznej 

obejmującej 

zbieranie 

i przetwarzanie 

odpadów 
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ODBIÓR  

   

   

       

  

I ZAGOSPODAROWANIE  

 

  

         

  

ODPADÓW  

  

   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym z etapów gospodarowania odpadami. 

Pomagamy w ustaleniu odpowiedniego kodu dla wytwarzanych odpadów, doborze najbardziej 

zaufanego odbiorcy odpadów generowanych w danej lokalizacji oraz zapewniamy transport 

odpadów w tym odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, jak również medycznych. 

W ramach usług outsourcingowych prowadzimy nadzór nad Bazą Danych o Odpadach (BDO) 

- dbamy o prawidłowy nadzór nad ewidencją odpadów oraz właściwe i terminowe zamknięcie 

kart przekazania odpadów.   

 

         
  ODBIÓR   TRANSPORT   ZAGOSPODAROWANIE   

 

 

 

 

 

 

 

  
Wygodny  

i  s zybk i   

odbiór  odpadów  

 
Bezpieczny  

i  s zybk i  t ranspor t  

 Zagospodarowanie 

odpadów przez odbiorców 

pos iadających s tosowne 

zezwolenia  
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 ODBIÓR  

ODPADÓW  

    
 

 

      

             

              

 Informacje wymagane 

do dokonania wyceny zagospodarowania odpadów  

 

  

              
 • Rodzaj działalności lub procesu, w wyniku którego dany odpad powstaje;    

 • Kod odpadu (jeżeli jest znany), zdjęcia odpadów, cechy charakterystyczne, jeżeli 

występują (zapach, konsystencja itp.); 
   

 • Szacunkowa ilość odpadu, która ma zostać odebrana (jednorazowo) oraz ilość 

roczna, jeżeli odpad ma być odbierany cyklicznie;  
   

 • Wymagana częstotliwość odbioru;    

 • Miejsce odbioru (lokalizacja) jeżeli zagospodarowanie odpadu ma również 

obejmować transport;  
   

 • Opis sposobu magazynowania odpadu (luzem, big-bag, mauzer, palety, kontener) 

oraz informacja czy usługa obejmować ma podstawienie pojemnika / kontenera; 
   

 • Informacja, czy w miejscu odbioru odpadów istnieje możliwość skorzystania z 

załadunku lub wózka widłowego; 
   

              

              

 

 

       
        

    
    

  KONTAKT  
    

  sekretariat@ekoregeneracja.pl  

  

te l .  731 033 133  

 

   

   

   

        

              

 Redukcja kosztów gospodarowania 

odpadami 

 

 

 

   

         

 Oferujemy doradztwo polegające na analizie 

prowadzonych procesów technologicznych 

oraz na opracowaniu sposobów prowadzących 

do zmniejszenia ilości generowanych oraz 

kosztów ich dalszego zagospodarowania 

poprzez zaproponowanie nowych strumieni 

odbioru wytwarzanych odpadów. 

  

   

   

   

   

   

              

              

 

 

 

 

  



KATALOG USŁUG I    WWW.EKOREGENERACJA.PL       

I     Strona 13 z 16 

 
 

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW 

WYNIKAJACYCH Z PRAWA OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

 

Oferujemy doradztwo w zakresie problematyki z obszaru ochrony 

środowiska oraz usługi mające na celu spełnienie wymagań 

prawnych w tym zakresie.  

Zakres usług obejmuje między innymi:  

  

 

• Wykonywanie sprawozdawczości wynikającej z obowiązków 

ochrony środowiska, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska oraz 

raportowanie do KOBIZE, 

• Monitorowanie oraz realizacja obowiązków z zakresu ochrony 

środowiska wynikających z pozwoleń, zezwoleń lub umów, 

• Nadzór nad obowiązkami podmiotu wynikającymi z zmian 

prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

• Reprezentowanie podmiotu przed organami ochrony środowiska, 

• Przygotowanie sprawozdań dot. gospodarki opakowaniowej, 

nadzór nad BDO, sporządzanie sprawozdań w zakresie 

gospodarowania odpadami, 

• Nadzór nad bazą CRO (Centralny Rejestr Operatorów) w zakresie 

sprawozdań F-gazów i SZWO, 

• Bilans lotnych związków organicznych (LZO), 
Zapewniamy 

ocenę zgodności z przepisami 

prawa ochrony  środowiska, 

wraz ze wskazaniem działań 

naprawczych w przypadku 

wykrycia niezgodności 

na  podstawie 

przeprowadzonego  

audytu. 

 

W ramach outsourcingu 

oferujemy pomoc 

doświadczonego doradcy – 

odpowiedzi na pytania, 

rozwiązywanie zagadnień 

związanych z ochroną 

środowiska, pomoc w 

przygotowaniu pism do 

właściwych urzędów i 

organów w zakresie ochrony 

środowiska 
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 WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA 

 Eksploatacja instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza  jest dozwolona po 

uzyskaniu pozwolenia – zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony  środowiska, które wydaje się na 

wniosek prowadzącego daną instalację lub po dokonaniu zgłoszenia odpowiednim organom. 

W przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

jednak instalacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, wymagane może być zgłoszenie faktu 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. 

 

   

 Zgodnie z  ustawą prawo ochrony środowiska 

wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów 

z instalacji, każdorazowo wymaga od 

prowadzącego instalację uzyskania pozwolenia.  

Od powyższego wymagania wprowadzone zostały 

wyjątki, pełna lista  przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie 

wymaga pozwolenia określona została w 

rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2010 r.  w sprawie 

przypadków, w których wprowadzanie gazów lub 

pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). 

Powyższe skutkuje tym, że nawet gdy emisja 

z instalacji nie wymaga uzyskania pozwolenia 

na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

będzie wymagała zgłoszenia instalacji. 

 Przykładowe instalacje wymagające dokonania 

zgłoszenia: 

• energetyczne (kotły), o nominalnej mocy 

cieplnej do 5 MW (opalane węglem 

kamiennym), do 10 MW (opalane koksem, 

drewnem, słomą i olejem napędowym) oraz 

do 15 MW (opalane paliwem gazowym); 

• do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 

1 Mg na dobę; 

• do produkcji wapna palonego – o wydajności 

mniejszej niż 10 Mg na dobę; 

• do spawania – obejmujące nie więcej niż trzy 

stanowiska spawalnicze; 

• do powlekania (lakiernie, malarnie), w których 

stosuje się mniej niż jedną tonę powłok w 

ciągu roku; 

• zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności 

mniejszej niż 50 m3; 
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    EMISJE 

DO POWIETRZA 

  

      

        

 

 

 
 

Lakiernie,  

spawalnie  

i stacje paliw 

 

    

W przypadku powyższych rodzajów 

instalacji, nawet niewielka skala 

działalności wymaga dokonania co 

najmniej zgłoszenia instalacji, 

a w niektórych przypadkach rodzi 

obowiązek ubiegania się o pozwolenie na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza.   

 Malowanie i lakierowanie  

W procesach powlekania, najczęściej 

wykorzystywane są farby, lakiery lub 

rozpuszczalniki zawierające substancje, 

klasyfikowane jako lotne związki organiczne 

(LZO), np. węglowodory alifatyczne, 

węglowodory aromatyczne, alkohole i.in. W 

sytuacji, gdy zanieczyszczenia te są 

wprowadzane do powietrza w sposób 

zorganizowany, poprzez zastosowanie 

wyciągów, wentylatorów i emitorów, konieczne 

będzie: 

 

• uzyskanie pozwolenia na emisję gazów 

lub pyłów do powietrza, jeśli w instalacji 

zużywa się więcej niż 1 tonę powłok 

rocznie lub 

• zgłoszenie instalacji, gdy zużywa się w 

niej poniżej 1 tony powłok rocznie. 

 

  

 
Procesy spawania 

  

 Posiadanie stanowiska spawalniczego, 

powodującego emisję zorganizowaną, 

zobowiązuje przedsiębiorcę do dokonania 

zgłoszenia.  

Jeżeli zakład jest wyposażony w ponad 

3 stanowiska spawalnicze, a emisja następuje 

w sposób zorganizowany, wówczas nie 

wystarczy już zgłoszenie, należy uzyskać 

pozwolenie na wprowadzanie gazów lub 

pyłów do powietrza. 

  

Stacje paliw 

 
Stacje paliw zwolnione są z obowiązku 

uzyskania pozwolenia na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza, jednak 

prowadzenie takiego obiektu wymaga 

zgłoszenia takiej instalacji do właściwego 

urzędu. 
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  

  

    

            

  
Oddział Katowice  

 
Oddział Wrocław  

 
Oddział Wrocław  

  

      

  

    32 440 15 56 

 

    71 750 33 87 

 

    12 345 50 48 

  

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

Ekoregeneracja Sp. z o.o.  

ul. Karola Goduli nr 36 

 41-703 Ruda Śląska 

 

WWW.EKOREGENERACJA.PL  

 

BIURO@EKOREGENERACJA.PL 

 

Tel. 731 033 133 

 

 


