INFORMACJA DLA PODMIOTOW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
GOSPODARKI ODPADAMI
W dniu 5 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), które
w sposób istotny, w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów, zmienia kwalifikację
poszczególnych rodzajów instalacji, w tym instalacji w gospodarce odpadami, podlegających
obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Zgodnie z nowym brzmieniem ww. rozporządzenia instalacje w gospodarce odpadami:
1) do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad
10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:
a) obróbki biologicznej,
b) obróbki fizyczno-chemicznej,
c) sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów
wymienionych w lit. a, b oraz d-k i pkt 2,
d) przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a-c
oraz e-k i pkt 2,
e) regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,
f) recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali,
g) regeneracji kwasów lub zasad,
h) odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,
i) odzyskiwania składników z katalizatorów,
j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,
k) retencji powierzchniowej;
2) do termicznego przekształcania odpadów:
a) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,
b) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę;
3) dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania
ścieków komunalnych:
a) do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem
następujących działań:
– obróbki biologicznej,
– obróbki fizyczno-chemicznej,
– obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
– obróbki żużlu i popiołów,
– obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,
b) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad
75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:
– obróbki biologicznej,
– obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
– obróbki żużlu i popiołów,
– obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,
c) do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności
przetwarzania5) nie mniejszej niż 100 ton na dobę;
4) do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub
o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

5) do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa
w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego
magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia;
6) do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.
wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Ponadto, zgodnie z treścią art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101) obowiązek uzyskania
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, które:
1) są eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz
2) nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego ze względu na rodzaj
prowadzonej w niej działalności przed dniem wejścia w życie tych przepisów, a od dnia ich wejścia
w życie będą objęte tym obowiązkiem
– powstaje z dniem 1 lipca 2015 r.
Ponadto, jak wynika z treści art. 29 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych, przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany
pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 28 ust. 2, prowadzący instalację:
1) wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz
2) gdy jej eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji
powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód
gruntowych na terenie zakładu
- opracowuje i przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia raport początkowy,
o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
Ponadto informuję, że na stronie Ministerstwa Środowiska zostało zamieszczone stanowisko
dot. ww. zmian przepisów i sposobu ich stosowania pod adresem:
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=154
Przypominam również, że zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (Dz. U. poz. 1052), instalację istniejącą lub instalację, dla której przed dniem wejścia
w życie tego rozporządzenia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła
się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymagań
określonych w tym rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia, tj. do dnia 9 października 2015 r.
Ponadto informuję, że zgodnie z treścią art. 232 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) tzw. decyzje łączne wydane w trybie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) takie jak:
- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas na jaki
zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 23 stycznia 2016 r. A zatem, aby móc prowadzić
działalność w zakresie przetwarzania oraz zbierania odpadów, niezbędne jest uzyskanie nowych
decyzji administracyjnych.

