Przypomnienie o obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 1 lipca 2015 r.

Uprzejmie przypominamy, iż dnia 30 czerwca br. mija termin na uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji dotychczas nieobjętych tym obowiązkiem. Są to m.in.:
 instalacje do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż
niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem
następujących działań:
o obróbki biologicznej,
o obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
o obróbki żużlu i popiołów,
o obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,
 instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej
o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę,
 instalacje do produkcji płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt
wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę,
 instalacje do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi
o zdolności produkcyjne ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do
stosowania w przypadku sinizny,
 instalacje do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych,
pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Wszystkie rodzaje instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego wymienione
zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 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).
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja
instalacji dozwolona jest po uzyskaniu wymaganego pozwolenia. Użytkowanie instalacji bez
wymaganego prawem pozwolenia wiąże się z sankcjami prawnymi, które są określone w odpowiednich
przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. W szczególności zgodnie z art. 365 ust. 1 ustawy Poś
wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji
eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego oraz zgodnie z art. 276 ustawy Poś
podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi
opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.
Przypominając o powyższym obowiązku podkreślamy, że podczas kontroli prowadzonych
po 1 lipca 2015 r. służby inspekcji ochrony środowiska będą na to zagadnienie zwracać uwagę,
szczególnie traktując te podmioty, które nie złożyły wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

