W związku z kierowanymi do Ministerstwa Środowiska licznymi zapytaniami, które dotyczą
zagadnień związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, wyjaśniamy:
1.

Zgodnie z przepisami prawa wszyscy prowadzący instalacje mogące powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, mają
obowiązek uzyskania tego pozwolenia najpóźniej do 30 października 2007 r. Brak jest jednak
jakichkolwiek podstaw prawnych, które uniemożliwiłyby wydanie pozwolenia zintegrowanego po
tym terminie. W stosunku do każdego wniosku spełniającego wymagania formalne należy
przeprowadzić postępowanie administracyjne kończące się wydaniem pozwolenia bądź odmową
jego wydania.

2.

Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może odmówić jego wydania jedynie w
przypadkach określonych w art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska.

3.

Art. 32 ust. 1a, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007, Nr 88, poz. 587) nie ma zastosowania w procedurze
wydawania pozwoleń zintegrowanych.

4.

Pozwolenie zintegrowane, jak każda decyzja administracyjna wydawane jest nie tylko na
merytorycznej podstawie prawnej (art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz.U.2006, Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), ale także musi być zgodne z zasadami
wynikającymi z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z treścią art. 104 w związku z
art. 107 KPA decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji
publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej,
rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie czy i w jakim trybie służy od niej
odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo
do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto
pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

5.

Wydane w drodze postępowania administracyjnego pozwolenia zintegrowane nie mogą być
opatrzone datą wsteczną, sugerującą że dokument zaczyna obowiązywać przed dniem jego
wydania. Stoi to w sprzeczności z zapisami KPA.

6.

W odniesieniu do istniejących instalacji do składowania odpadów, objętych dyrektywą IPPC,
prowadzący instalacje zobowiązani są do uzyskania pozwolenia zintegrowanego do dnia 30
października 2007 r. Natomiast pełna zgodność z wymaganiami najlepszych dostępnych technik
(BAT) musi być zapewniona do dnia 31 grudnia 2009 r. Wyjątek stanowią tu składowiska
wymienione w aneksie XII Traktatu Akcesyjnego, dla których ostatecznym terminem dostosowania
do wymogów najlepszych dostępnych technik jest 31 grudnia 2010 r. Najlepsze dostępne techniki
dla składowisk odpadów określone zostały w następujących aktach prawnych:
-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.,

w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia
monitoringu składowisk odpadów (Dz.U.02, Nr.220, poz.1858)
-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.,

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne
typy składowisk odpadów (Dz.U.03, Nr.61, poz.549).
-

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r.,
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania

na składowisku danego typu (Dz.U.05, Nr.186, poz.1553. z późn. zm.)
-

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie rodzajów odpadów które mogą być składowane

w sposób nieselektywny (Dz.U.02, Nr.191, poz.1595)

