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ABŚ – 21 

Wydział Architektury, Budownictwa                       

i Ochrony Środowiska 

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl  

tel. 65 546 21 60, 65 546 11 09  

tel./fax 65 322 40 06 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Wniosek  

ABŚ-21/1 

KARTA USŁUGI 

Pozwolenia zintegrowane 

PODSTAWA PRAWNA: 

 art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r.               

799, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 20178 r. poz. 2268, z późn. zm.); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r. poz. 112); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1923); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 93);  
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1800); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wysokości 

opłaty rejestracyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183); 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

I. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (2 egzemplarze w postaci papierowej) 

spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 

181 ust. 1 pkt 2 i 4, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie 

ścieków do wód lub do ziemi oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są 

pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać: 

1. informacje o: 

a. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość, 

b. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko, 

c. prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu 

powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu 

zakładu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także o rozkładzie czasu pracy 

źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami (proponowane 

poziomy hałasu poza zakładem powinny być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq 

D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 

pkt 1 ww. ustawy), 

d. prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą 

wprowadzane do wód lub do ziemi, 

e. prognozowanej ilości pobieranej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których 

mowa w art. 202 ust. 6 ww. ustawy, 

f. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków 

awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1 ww. 

ustawy, 

g. spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a ww. ustawy, 

2. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa 

w art. 204 ust. 2,  

3. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie 

warianty istnieją, 

4. w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub 

uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość 

zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu: 

a)  raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi 

substancjami, 

b)    opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód 

gruntowych, 

c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka 

zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi 

ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją 



instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby 

i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach 

gruntowych, w tym pobierania próbek. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, jeżeli prowadzący instalację ubiega 

się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania 

dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest 

utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, 

ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących 

budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest 

wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego, 

6. do wniosku, o którym mowa w pkt 5, powinna być załączona także poświadczona 

przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic 

obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, 

II. załączniki: 

 dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, 

 zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, 

 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania 

w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, 

 streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

  operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

 postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach; 

 zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: 

a) za przestępstwa przeciwko środowisku, 

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej 

lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną 

albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, 

o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - w przypadku pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów. 

 kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu 

o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

 2.011,00 zł  - w przypadku działalności gospodarczej, 

 506,00 zł – w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty 

prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców, 

 506,00 zł – pozostali  

płatne na rachunek Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz  

Nr rachunku bankowego Bank Polski PKO S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne 

w Poznaniu, ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 

lub w kasie Starostwa. 

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(42)ust(4(b))pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(43)ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794312?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(42)ust(4(c))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(163)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(164)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(168)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(163)par(1)&cm=DOCUMENT


dowodem na uiszczenie tej opłaty będzie wydruk przelewu (w zależności od opcji 

udostępnianej przez bank), jak również może to być wyciąg z konta. Istotnym jest, aby 

z dokumentu wynikały dane adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość dokonanej 

opłaty, numer jego konta bankowego i numer konta bankowego Starostwa Powiatowego 

w Rawiczu. Zarówno wyciąg, jak i wydruk nie muszą (mogą) być potwierdzone przez bank 

oraz powinny być przedstawione w oryginalnym wydruku. 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 

Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 19 (I piętro) 

tel./fax 65 322 40 06, 65 546 11 09 

godziny urzędowania wydziału: 

poniedziałek:  800-1600, wtorek- piątek:  700-1500 

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl   

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

 nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie 

za pośrednictwem Starosty Rawickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

UWAGI: 

-  
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