URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Katowice, dnia 8 grudnia 2014 r.
Korzystanie ze środowiska wynikające z
eksploatacji inwestycji – przedsięwzięć
mogących znacząco oddziałowywać na
środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213 poz.1397),
zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 25 czerwca 2013r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 817)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 60
ustawy
z
dnia
3
października
2008
r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
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W rozporządzeniu określono:
• rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko;
• rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
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Przykłady przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko:

zawsze

• elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do
spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy
cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii
wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich
nominalnym obciążeniu;
• instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych
służące do wytwarzania:
a) podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej,
b) podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej,
c) nawozów mineralnych,
d) środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych,
e) materiałów wybuchowych;
• koksownie
• autostrady i drogi ekspresowe
• i wiele innych.
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Przykłady przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko:
•

instalacje do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego;

•

elektrownie wodne;

•

instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników
z blach;

•

elektrownie konwencjonalne, inne niż wymienione w części dot.
przedsięwzięć zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

•

instalacje do produkcji lub naprawy sprzętu kolejowego;

•

instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę;

•

instalacje do produkcji mas bitumicznych;

•

i wiele innych.
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Zgodnie z art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.
1232, tekst jednolity z późn. zm.), marszałek
województwa jest właściwy do wydawania decyzji
regulujących korzystanie ze środowiska w ramach:
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• przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest
eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako
przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
• przedsięwzięcia
mogącego
zawsze
znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
realizowanego na terenach innych niż wymienione powyżej.
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Decyzje zezwalające na korzystanie ze
środowiska niezbędne do funkcjonowania
zakładów, przedsiębiorstw, inwestycji:
• pozwolenia na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza (na podstawie art. 181 ust.
1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska);

• zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
(na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(Dz. U. Nr 122, poz. 695));
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• decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu
(na podstawie art. 115a ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska);
• decyzje zobowiązująca do ograniczenia
ponadnormatywnego oddziaływania hałasu
(na podstawie art. 362 ust. 1 Prawo ochrony
środowiska);
„Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje
na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji,
nałożyć obowiązek:
1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.”
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• decyzje nakładające na podmioty korzystające
ze środowiska obowiązek prowadzenia
pomiarów poziomów substancji w powietrzu
i pomiarów wielkości emisji (na podstawie
art. 150 (dot. instalacji) oraz art. 178 ust. 1
(dot. zarządzających drogami) ustawy Prawo
ochrony środowiska);
• decyzje
zobowiązujące
prowadzących
instalacje do sporządzenia i przedłożenia
przeglądu ekologicznego (na podstawie art.
237 ustawy Prawo ochrony środowiska);
„W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego
oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w
drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze
środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego”
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• decyzje odmawiające przyjęcia zgłoszeń
instalacji, które wymagają zgłoszenia z uwagi
na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, powodowanie hałasu, wytwarzanie
pól elektromagnetycznych (na podstawie art.
152 ust. 4 Prawo ochrony środowiska);

• pozwolenia
na
wytwarzanie
odpadów
(na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo ochrony środowiska);
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• decyzje zatwierdzające lub wyrażające
sprzeciw na zmianę klasyfikacji odpadów
niebezpiecznych na odpady inne niż
niebezpieczne (na podstawie art. 8 ust. 5
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21));
• zezwolenia
na
zbieranie
(na podstawie art. 41 ust.
o odpadach);

odpadów
3 ustawy
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• zezwolenia na przetwarzanie odpadów
(na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy
o odpadach);
• decyzje
zatwierdzające
instrukcje
prowadzenia
składowisk
odpadów
(na podstawie art. 129 ustawy o odpadach);

• decyzje w sprawie zamknięcia składowiska
odpadów lub jego wydzielonej części
(na podstawie art. 146 ustawy o odpadach);
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• decyzje wodnoprawne:
 na szczególne korzystanie z wód,
 wykonywanie urządzeń wodnych,
 na
wprowadzanie
do
urządzeń
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska
(na podstawie art. 181 ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz art.140 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019))
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• Decyzje udzielające pozwolenia zintegrowane
(na podstawie art. 181 ustawy Prawo ochrony
środowiska) dla instalacji zakwalifikowanych do
instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 2 września 2014r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości
(Dz. U. z 2014r. poz., 1169).
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Przedsiębiorcy emitujący zanieczyszczenia do
powietrza atmosferycznego, składujący odpady
oraz korzystający z wód winni składać
sprawozdania oraz ponosić z tego tytułu opłaty.
Opłaty wyliczane są przez przedsiębiorców
samodzielnie i wpłacane w analogiczny sposób
jak zobowiązania podatkowe na rachunek
prowadzony przez Marszałka Województwa.
W przypadku braku decyzji określających
zakres i sposób korzystania ze środowiska
opłaty środowiskowe zostają podwyższone.
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Katowice 8.12.2014 r.
Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Jarosław Marcinkowski
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