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I. Nazwa sprawy:

UDZIELANIE POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta
parter, pok. nr 8
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko Elektroniczna skrzynka podawcza
tel.: 74 865–75–44, 
fax: 74 867–32–32 dostępna pod adresem:

www.epuap.gov.pl
Czas pracy: 
poniedziałek- piątek: 7:30-15:30

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

Zgodnie  z  art. 208. ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  wniosek  o  wydanie
pozwolenia zintegrowanego powinien:

- spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa
w  art.181  ust.  1  pkt  2-4,  oraz,  jeżeli  wody  powierzchniowe  lub  podziemne  
są  pobierane  wyłącznie  na  potrzeby  instalacji  -  wniosku  o  wydanie  pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód.

• 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,  o  których  mowa  w  art.  113  ust.  2  pkt  1,  
a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi
wariantami,

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

- prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których
mowa w art. 202 ust. 6,

• proponowanych  sposobach  zapobiegania  występowaniu  i  ograniczania  skutków
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awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,

- spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;

• zawierać uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym
mowa w art. 204 ust. 2;

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

• zawierać  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:

- raport  początkowy  o  stanie  zanieczyszczenia  gleby,  ziemi  i  wód  gruntowych  
tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",

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

-  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.

• zawierać w informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, prognozowane poziomy
hałasu poza zakładem wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu  
do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.

• Raport początkowy zawiera:

- informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;

-  informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, 
o ile takie informacje są dostępne;

-   nazwy  substancji  powodujących  ryzyko,  wykorzystywanych,  produkowanych  
lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone
na terenie zakładu;

-   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.



W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, jeżeli prowadzący instalację
ubiega  się  o  uzyskanie  pozwolenia  zintegrowanego  pomimo  niedotrzymywania
dopuszczalnych  poziomów  hałasu  poza  terenem  zakładu,  wniosek  o  wydanie
pozwolenia  zintegrowanego  zawiera  dodatkowo  informacje,  że  konieczne  
jest  utworzenie  obszaru  ograniczonego  użytkowania  i  określenie  granic  takiego
obszaru,  ograniczeń  w  zakresie  przeznaczenia  terenu,  wymagań  technicznych
dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z  terenów;  w tym przypadku  
nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.

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;

 dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT, o ile zostały opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Do ww. wniosku, dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy
ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołącza się:

-   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.

IV. Opłaty:

Opłatę w wysokości:
 2 011  zł.  –  pozwolenie  zintegrowane  w  związku  z  prowadzoną  działalnością
gospodarczą,
 506  zł  -  pozwolenie  zintegrowane  w  związku  z  prowadzoną  działalnością
gospodarczą,  prowadzoną  przez  podmioty  prowadzące  działalność  wytwórczą  
w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
• 17 zł - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
      albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego



      podmiotom zwolnionym z opłaty skarbowej)

można uiścić:
- w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa przy ul. Okrzei 1,
- lub przelewem na konto nr 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020, z dopiskiem opłata
skarbowa za udzielenie pozwolenia zintegrowanego.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą
złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Opłata rejestracyjna - obliczana wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 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.

V. Termin załatwiania:

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.

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.

VI. Sposób załatwiania:

Wydanie decyzji administracyjnej.

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Pokój 1.19
ul. Wyspiańskiego 2k
57-300 Kłodzko

VIII. Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka  Górecka –  stanowisko  ds.  ochrony  powietrza,  ochrony  środowiska,
gospodarki wodnej i rybackiej, tel. 74 865 75 74



IX. Podstawa prawna:

•  art. 201 - 219 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

•  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  sierpnia  2014  r.  w  sprawie
rodzajów  instalacji  mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z  dnia  27  sierpnia  2014  r.  w  sprawie
wysokości opłat   rejestracyjnych.

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

•  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty
opłaty  skarbowej.

X. Tryb Odwoławczy:

Stronom  przysługuje  prawo  odwołania  od  decyzji  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty  Kłodzkiego w terminie  14 dni  
od daty jej doręczenia. 

XI. Informacje dodatkowe:

W  przypadku  braku  kompletu  wymaganych  prawem  dokumentów  wnioskodawca
zostanie  wezwany  do  ich  uzupełnienia  i  złożenia  w  terminie  co  najmniej  7  dni.
Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Karta obowiązuje od dnia 07.06.2022r.
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