
POZWOLENIE 
ZINTEGROWANE

 Procedura uzyskania  
krok po krok

Pozwolenie zintegrowane zostało wprowadzone dla działalności mogących wywierać 
znaczny, mierzalny wpływ na poszczególne elementy lub całość środowiska. Procedura 
obejmująca sporządzenie wniosku oraz uzyskanie tego pozwolenia należy do jednych  
z najbardziej skomplikowanych postępowań związanych z uzgodnieniem kwestii korzy-
stania ze środowiska oraz wprowadzania do niego zanieczyszczeń.

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o pozwoleniu  
zintegrowanym, z którego można dowiedzieć się między innymi:

• czym szczególnym charakteryzuje się pozwolenie zintegrowane;
• kiedy instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego;
• czym są najlepsze dostępne techniki (BAT);
• jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
• jakie dokumenty trzeba przedłożyć wraz z wnioskiem;
• gdzie powinien trafić wniosek i jakie opłaty się z tym wiążą;
• jak w praktyce wygląda procedura uzyskania pozwolenia;
• jak ustalić obowiązki monitoringowe spoczywające na prowadzącym 

instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego;
• kiedy trzeba wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia,
• jak sporządzić raport początkowy, a także
• jak wywiązać się z obowiązku sprawozdania PRTR.

Pozwolenie zintegrowane dotyczy emisji zanieczyszczeń i korzystania ze środowiska,  
i kompleksowo uwzględnia wszystkie aspekty eksploatacji instalacji w odniesieniu do 
jej oddziaływania na środowisko. Dzięki temu możesz działać w oparciu o jedną decyzję 
administracyjną, zamiast kompletować odrębne pozwolenia sektorowe.
Nie oznacza to jednak, że zakres informacji przekazywanych we wniosku jest od A do Z 
tożsamy z wymogami dla wszystkich poszczególnych pozwoleń sektorowych. Procedurę 
pozwolenia zintegrowanego przewidziano dla instalacji o wyjątkowo silnym oddziaływa-
niu na środowisko z tytułu skali działalności czy też specyfiki samych procesów technolo-
gicznych – stąd też stopień szczegółowości wniosku jest bardzo duży. 

W niniejszej publikacji procedurę pozwolenia zintegrowanego prezentujemy w przejrzysty 
i łatwy do zrozumienia sposób, tak by każdy z nas samodzielnie potrafił je przygotować.
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WStęP

Instytucja pozwoleń zintegrowanych została przewidziana dla dzia-
łalności mogących wywierać znaczny, mierzalny wpływ na poszczególne 
elementy lub całość środowiska. Procedura obejmująca sporządzenie 
wniosku oraz uzyskanie tego pozwolenia należy do jednych z najbardziej 
skomplikowanych postępowań związanych z uzgodnieniem kwestii korzy-
stania ze środowiska oraz wprowadzania do niego zanieczyszczeń.

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o pozwoleniu zin-
tegrowanym, z którego można dowiedzieć się między innymi:
z	 czym szczególnym charakteryzuje się pozwolenie zintegrowane,
z	 kiedy instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego,
z	 czym są najlepsze dostępne techniki (BAT),
z	 jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
z	 jakie dokumenty trzeba przedłożyć wraz z wnioskiem,
z	 gdzie powinien trafić wniosek i jakie opłaty się z tym wiążą,
z	 jak w praktyce wygląda procedura uzyskania pozwolenia,
z	 jak ustalić obowiązki monitoringowe spoczywające na prowadzącym 

instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego,
z	 kiedy trzeba wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia.

Pozwolenie zintegrowane dotyczy emisji zanieczyszczeń i korzystania 
ze środowiska, i kompleksowo uwzględnia wszystkie aspekty eksploatacji 
instalacji w odniesieniu do jej oddziaływania na środowisko. Dzięki temu 
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możesz działać na podstawie jednej decyzji administracyjnej, zamiast 
kompletować odrębne pozwolenia sektorowe, takie jak:
z	 pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
z	 pozwolenie na wytwarzanie odpadów; z elementami zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania oraz zbierania 
i transportu odpadów;

z	 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do 
ziemi;

z	 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie substancji szczególnie 
szkodliwych do urządzeń kanalizacyjnych;

z	 pozwolenie na pobór wód;
z	 pozwolenie na emisję hałasu.

Nie oznacza to jednak, że zakres informacji przekazywanych we wniosku 
jest od A do Z tożsamy z wymogami dla wszystkich poszczególnych pozwo-
leń sektorowych. Procedurę pozwolenia zintegrowanego przewidziano dla 
instalacji o wyjątkowo silnym oddziaływaniu na środowisko z tytułu skali 
działalności czy też specyfiki samych procesów technologicznych – stąd 
też stopień szczegółowości wniosku jest bardzo duży.

W poradniku procedurę pozwolenia zintegrowanego prezentujemy 
w przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób, tak by każdy z nas samo-
dzielnie potrafił je przygotować.

Zapraszamy do lektury
Redakcja Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
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