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Działalność gospodarcza, szczególnie produkcyjna, w mniejszym lub 
większym stopniu wpływa na środowisko poprzez wprowadzanie do 
powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji czy też ciepła, hałasu,  
wibracji oraz pola elektromagnetycznego. Nie zawsze można tej emisji 
uniknąć, ale należy zrobić wszystko, by ją minimalizować i działać zgod-
nie z prawem. Formalne uzgodnienie emisji zanieczyszczeń do powie-
trza to między innymi procedura związana z wydaniem pozwolenia na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza czy zgłoszenia instalacji. 

Książka zawiera praktyczne omówienie pięciu zagadnień, takich jak:

• pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
• zgłoszenie instalacji,
• zapobieganie emisji lotnych związków organicznych,
• emisja substancji zapachowych,
• montaż króćców pomiarowych.

W czasach coraz dotkliwszych restrykcji związanych z uchylaniem się 
od wypełniania przepisów ochrony środowiska wiedza ta może się okazać 
bardzo cenna.

Cena brutto 79 zł
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WStęp

Działalność gospodarcza, szczególnie produkcyjna, w mniejszym lub 
większym stopniu wpływa na środowisko poprzez wprowadzanie do po-
wietrza, wody, gleby lub ziemi substancji czy też ciepła, hałasu, wibracji 
oraz pola elektromagnetycznego. Nie zawsze można tej emisji uniknąć, ale 
należy zrobić wszystko, by ją minimalizować i działać zgodnie z prawem. 
A to oznacza, że trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenie na wprowadzanie 
do środowiska substancji lub energii i niekiedy zastosować odpowiednie 
metody zapobiegania lub zmniejszenia emisji.

Formalne uzgodnienie emisji zanieczyszczeń do powietrza to między 
innymi procedura związana z wydaniem pozwolenia na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza czy zgłoszenia instalacji. W publikacji prezen-
tujemy: techniki ograniczenia lub minimalizacji emisji lotnych związków 
organicznych i odorów, przebieg uregulowań emisyjnych, czyli zgłoszenia 
i pozwolenia oraz dlaczego opłaca się posiadać pozwolenie. W czasach 
coraz dotkliwszych restrykcji związanych z uchylaniem się od wypełniania 
przepisów ochrony środowiska wiedza ta może się okazać bardzo cenna.

Książka zawiera praktyczne omówienie pięciu zagadnień, takich jak:
z	 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
z	 zgłoszenie instalacji,
z	 zapobieganie emisji lotnych związków organicznych,
z	 emisja substancji zapachowych,
z	 montaż króćców pomiarowych.
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W poradniku procedurę uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia instalacji 
prezentujemy w przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób, tak by każdy 
z nas samodzielnie potrafił je przygotować.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
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Rozdział 1.  
pozWolEniE na WpRoWadzaniE 
gazóW lub pyłóW do poWiEtRza

1.1. Zasady i wyjątki uzyskania pozwolenia
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zwyczajowo 

zwane jest pozwoleniem emisyjnym. Obowiązek jego posiadania zależy 
między innymi od:
1) rodzaju i skali prowadzonej działalności,
2) sposobu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz
3) rodzaju emitowanych zanieczyszczeń.

Pozwolenia emisyjnego na wprowadzanie zanieczyszczeń do powie-
trza w ogólnym zarysie wymagają instalacje, dla których spełnione są 
następujące warunki:
z	 ich eksploatacja związana jest z wprowadzaniem do powietrza gazów 

lub pyłów w sposób zorganizowany (za pośrednictwem przeznaczonych 
do tego celu środków technicznych, poza wentylacją grawitacyjną)  
i dla których to substancji określono poziomy dopuszczalne lub war-
tości odniesienia w powietrzu;

z	 substancje wprowadzane do powietrza w związku z eksploatacją 
instalacji powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia uśrednionych 
dla jednej godziny.
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