
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

2 czerwca 2022 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych odbyło się w dniu 

2 czerwca 2022 roku w godzinach 10:00 - 12:30. Uczestnikami spotkania byli 

przedstawiciele urzędów marszałkowskich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (RDOŚ), Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). 

 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Grupy Roboczej od powitania uczestników 

oraz określenia zakresu tematycznego spotkania - zagadnienia organizacyjne 

i problemowe wynikłe w trakcie szkolenia, realizowanego przez Ministerstwo Klimatu 

i Środowiska. Następnie powitano nowych członków Grupy Roboczej z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

 

Na początku Przewodnicząca Grupy przedstawiła sprawozdanie dotyczące prac 

Grupy Roboczej od 16 listopada 2021 roku. Po pierwsze, omówiono postępy 

dotyczące stanowiska w sprawie zabezpieczenia roszczeń, które pismem z dnia 

8 grudnia 2021 roku zostało przekazane do Departamentu Gospodarki Odpadami 

Ministerstwa Klimatu i  Środowiska (MKiŚ) i zostało pozytywnie zaopiniowane przez 

7 urzędów marszałkowskich oraz 2 RDOŚ. W tym miejscu przewodnicząca Grupy 

poprosiła o obowiązkowe odpowiedzi zwrotne na kierowane do członków Grupy 

zapytania. Po drugie, przedstawiono plan pracy na rok 2022 uwzględniający spotkania 



    
 

 
 

w formie stacjonarnej lub on-line oraz wyjazd studyjny. Tematyka spotkań będzie 

dotyczyła następujących kwestii: zakresu i charakteru decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; aktualnych regulacji prawnych w zakresie chowu i hodowli drobiu 

oraz trzody chlewnej w kontekście konkluzji BAT; nowych konkluzji BAT w kontekście 

zrealizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska szkolenia; egzekucji 

niepieniężnej i zabezpieczenia roszczeń na przykładach zastosowania w państwach 

członkowskich UE. Zaplanowano wyjazd studyjny do województwa lubelskiego w celu 

wizytacji instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, 

służących do wytwarzania chemii organicznej i nieorganicznej, instalacji spalania paliw 

oraz instalacji do powierzchniowej obróbki substancji. Spotkania oraz wizyta studyjna 

zostały zgłoszone do Sekretariatu Sieci.  

 

Następnie dokonano krótkiego podsumowania treści sprawozdania z działania Grupy 

Roboczej za rok 2021, wymieniono daty pięciu spotkań oraz przypomniano ich 

tematykę. Podkreślono, że Grupa w roku sprawozdawczym wypracowała trzy 

stanowiska dotyczące: potrzeby zmiany uregulowań prawnych w zakresie 

wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opinii, dotyczących skutków 

ekonomicznych, w tym wpływu na opłacalność wytwarzania energii ze źródeł spalania; 

zagrożenia i problemów wynikających z obowiązku zabezpieczenia roszczeń oraz 

ustanawiania zabezpieczeń roszczeń. Dalej przewodnicząca Grupy wyjaśniła 

przyczyny odwołania spotkania z zakresu omówienia kwestii decyzji środowiskowej 

z przedstawicielem GDOŚ oraz możliwości zaplanowania takiego spotkania. 

Następnie omówiono plany związane z wyjazdem studyjnym. 

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy przeszła do tematu spotkania, obejmującego 

wymianę doświadczeń w zakresie przyjętych rozwiązań stosowania art. 86 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem działań po nowelizacji ustawy oraz 



    
 

 
 

obowiązkach marszałka województwa w zakresie opiniowania wydawania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Jako pierwsze przewodnicząca Grupy przedstawiła doświadczenia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie opiniowania 

wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zwrócono uwagę, że wydział 

ochrony środowiska nie ma sformalizowanej procedury w tym zakresie, zapisy decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniane są w przypadku wydawania 

pozwoleń zintegrowanych każdorazowo, ale tylko wtedy, gdy ustalone zostały tzw. 

warunki brzegowe: zdolność przetwarzania instalacji, maksymalna obsada, 

oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. Natomiast w pozostałych 

przypadkach zapisy decyzji nie są brane pod uwagę. W ocenie pracowników urzędu 

marszałkowskiego nie można łączyć procedur realizowanych na podstawie art. 86 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku (…) i art. 

186 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w związku z czym 

w ich ocenie marszałkowie województw nie posiadają skutecznego narzędzia 

egzekwowania i uwzględniania zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przy wydawaniu pozwolenia zintegrowanego. W przypadku procedury opiniowania, 

art. 76 ustawy stosowany jest literalnie, co oznacza, że organ uczestniczy 

w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłącznie 

w przypadku, kiedy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja 

wymagająca pozwolenia zintegrowanego. Przedsięwzięcia opiniowane są w zakresie 

warunków korzystania ze środowiska. Na końcu sfomułowano wniosek o zainicjowaniu 

zmian w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w celu rozszerzenia zapisów 

art. 186 o przesłanki odmowy wydania pozwolenia zintegrowanego w przypadku 

niezgodności z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Następnie głos przekazano przedstawicielce RDOŚ z Poznania w celu 

zaprezentowania swojego stanowiska. Zasygnalizowano podstawowe problemy 



    
 

 
 

w procedurze opiniowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zwrócono 

uwagę na zakres i szczegółowość wnikania w analizę zgodności projektowanej 

inwestycji z wymaganiami wynikającymi z dokumentów referencyjnych i konkluzji BAT. 

Przedstawiono kwestie dotyczące dublowania się działań RDOŚ i urzędów 

marszałkowskich. Na końcu sformułowano propozycję bardziej precyzyjnego podziału 

kompetencji organów przy wydawaniu opinii.  

 

W dalszej części spotkania przewodnicząca Grupy udzielała głosu w dyskusji 

przedstawicielom poszczególnych urzędów marszałkowskich i RDOŚ, w ramach 

której: 

- ponownie zwrócono uwagę na zakres i szczegółowość wnikania przez pracowników 

urzędów marszałkowskich w analizę zgodności projektowanej inwestycji 

z wymaganiami wynikającymi z dokumentów referencyjnych i konkluzji BAT; 

- ustalono, że w większości organów nie określono sformalizowanej procedury 

opiniowania ze względu na indywidualne podejście do każdej sprawy; 

- potwierdzono, że praktyka w zakresie wydawania opinii dotyczących instalacji, które 

nie wymagają wydania pozwolenia zintegrowanego, ale są położne na terenie na 

którym znajduje się instalacja IPPC, różni się w poszczególnych urzędach 

marszałkowskich; część organów wydaje opinie dla takich instalacji, część organów 

opiniuje tylko planowane instalacje wymagające wydania pozwolenia zintegrowanego;  

- podzielono postępowania na trzy przypadki: w pierwszym następuje wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i później następuje wydanie lub zmiana 

pozwolenia zintegrowanego; w drugim równocześnie toczy się opiniowanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i postępowanie o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego; w trzecim podmiot na początku występuje o zmianę pozwolenia 

zintegrowanego, a decyzja jest wydawana później; stwierdzono, że w dwóch 

pierwszych przypadkach w pozwoleniu bierze się pod uwagę istotne warunki zawarte 

w decyzji, a jeżeli są rozbieżności to wnioskodawca wzywany jest do wystąpienia do 

organu, który wydał decyzję o potwierdzenie rozbieżności lub ich braku; trzeci 



    
 

 
 

przypadek opisano jako złożony i wymagający m. in. ustalenia, czy można dodać do 

decyzji zobowiązanie do zmiany pozwolenia zintegrowanego, jeżeli warunki określone 

w pozwoleniu będą w sposób istotny odbiegać od warunków  określonych w decyzji; 

- zwrócono uwagę na przypadki, kiedy gmina lub inny organ prowadzący 

postępowanie nie wysyłają wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach do zaopiniowania organowi właściwemu do wydawania pozwoleń 

zintegrowanych; wskazano uprawnienia kontrolne RDOŚ dotyczące decyzji i jej 

weryfikacji pod kątem poprawności prowadzonego postępowania; stwierdzono, że 

przy braku opinii właściwego organu decyzja może zostać zmieniona w drodze 

odwołania, a po upływie terminu odwoławczego - kierowany jest wniosek 

o stwierdzenie nieważności takiej decyzji; 

- zasygnalizowano problem stosowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

w związku z art. 86 ustawy w przypadku chowu i hodowli indyków w sytuacji zmiany 

skali działalności; 

- ustalono, że przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych dla instalacji 

przetwarzających odpady zapisy i warunki zawarte w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach są szczegółowo analizowane, a w przypadku rozbieżności organ 

w wezwaniu o uzupełnienie wniosku wskazuje rozbieżności i  wymaga zmiany decyzji; 

- przytoczono praktykę, zgodnie z którą w przypadku instalacji wymagającej uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego, organ zwraca wnioskodawcy uwagę na wymogi konkluzji 

BAT w formie pouczenia jakie warunki podmiot musi spełnić, aby nie doprowadzić do 

zablokowania uzyskania pozwolenia; 

- omówiono kwestie zmiany decyzji i zawieszenia postępowania o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego na wniosek podmiotu, w przypadku kiedy zakład produkcyjny zmienił 

zakres inwestycji w stosunku do warunków określonych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

- zadano pytanie odnośnie kazusu prawnego, dotyczącego wniosku o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC do magazynowania odpadów 

niebezpiecznych powyżej 50 ton, do którego dołączono decyzję o środowiskowych 



    
 

 
 

uwarunkowaniach wydaną na podstawie już nieobowiązujących przepisów dla 

przedsięwzięcia potencjalnie oddziaływującego na środowisko dla tzw. skupu złomu. 

Zwrócono się do przedstawicieli urzędów marszałkowskich o podzielenie się 

doświadczeniem w podobnych sprawach. 

 

W dalszej części skupiono się nad zasygnalizowaną przez uczestników spotkania 

identyfikacją rozbieżności pomiędzy parametrami podawanymi we wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ferm drobiu, gdzie parametry są 

zaniżone i nie wykazują obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a wynikami 

analizy parametrów podanych w raporcie przez urzędy marszałkowskie, które 

wskazują że pozwolenie jest wymagane. Rozważano zapisy rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. kwalifikującego instalacje do IPPC, gdzie mowa 

jest o liczbie stanowisk, natomiast w przypadku procedury opiniowania i wydawania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w pierwszej kolejności, brana jest pod 

uwagę kwalifikacja według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gdzie 

w załączniku podane są konkretne wartości przeliczeniowe dla poszczególnych sztuk 

zwierząt na DJP. Stwierdzono, że branie pod uwagę parametrów dobrostanu 

wykazanych w raporcie jest istotne i pozwala wykryć rozbieżności.  

 

Następnie przewodnicząca Grupy przedstawiła doświadczenia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie opiniowania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Zauważono sytuacje, kiedy przesyłane raporty 

nie zawierają w swojej treści informacji czy przyszła instalacja będzie spełniać 

wymagania konkluzji BAT - w takim wypadku organ wzywa podmiot do uzupełnienia. 

Sformułowano wątpliwości, dotyczące dublowania się kompetencji przy opiniowaniu 

raportu oraz propozycję doprecyzowania zakresu opiniowania w przepisach prawa. 

Szczegółowo omówiono opiniowanie w kontekście wydanych konkluzji BAT. Przy 

uwzględnieniu, że jest to etap planowanej inwestycji i mając na uwadze oświadczenie 



    
 

 
 

wnioskodawcy o tym, że będzie ona spełniała kryteria określone w konkluzjach, 

w uzasadnieniu organ szeroko opisuje jakie to jest przedsięwzięcie, informuje 

o deklaracjach spełnienia konkluzji BAT oraz informuje, że w przypadku przekroczeń 

będzie konieczne przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego, o którym mowa 

w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. Zwrócono również uwagę, że mając 

do czynienia z inwestycją przyszłą, niezbędne jest uwzględnienie w decyzji obowiązku 

zaprojektowania miejsc do monitorowania emisji. Na końcu zasygnalizowano problem 

na gruncie powiązania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i organów 

wydających decyzje emisyjne, czyli w kontekście art. 86 ustawy. Stwierdzono, że 

przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dają możliwość 

wydawania pozwolenia zintegrowanego w kształcie odmiennym od decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, co potwierdza linia orzecznictwa. 

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy zaprosiła uczestników do dalszej dyskusji. 

Przedstawiono m. in. kwestie rozszerzenia katalogu odpadów przetwarzanych przez 

zakład w stosunku do zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wskazano, że jeżeli na etapie postępowania o udzielenie pozwolenia zintegrowanego 

katalog odpadów różni się w znaczący sposób od treści decyzji, należy wykorzystać 

zapis par. 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Przewodnicząca podsumowała część spotkania dotyczącą wymiany doświadczeń 

i dokonała konkluzji, w której stwierdzono, że rozbieżności kompetencyjne i zakres 

opiniowania wymagają doprecyzowania w przepisach zarówno ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), jak i ustawy Prawo 

ochrony środowiska w następujących kwestiach: usprawnienia procedury opiniowania, 

wyeliminowania dublowania się kompetencji, dookreślenia roli marszałka 

i poszczególnych organów w procedurze wydawania decyzji. Następnie skierowano 

pytanie do uczestników spotkania, czy zgadzają się z konkluzją i uzyskano zdania 



    
 

 
 

rozbieżne. W związku z powyższym zaproponowano opracowanie tabeli, w której 

członkowie Grupy będą mogli wskazać przepis prawa i określić zakres 

proponowanych zmian. Przewodnicząca grupy przekaże zagregowane wyniki w celu 

zajęcia stanowiska na kolejnych spotkaniach. 

 

W ostatniej części spotkania skierowano pytanie do przedstawicieli MKiŚ w sprawie 

możliwości żądania od wnioskodawcy zmiany warunków obowiązku monitorowania 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wydanych przed wejściem w życie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w celu dostosowania ich do 

przepisów obowiązujących. W dyskusji wspomniano o przepisach przejściowych 

i braku możliwości zmian treści decyzji wydanych przed wejściem w życie 

rozporządzenia. W danej sprawie poproszono o przygotowanie pisma do 

przedstawicieli MKiŚ.  

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy Roboczej podsumowała przebieg spotkania, 

podziękowała uczestnikom oraz zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządzono 08.06.2022 r. 


