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PODSTAWY PRAWNE

Zgodnie z projektem ustawy z dnia ... 2013r. o zmianie
ustawy - Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych
innych ustaw (projekt z dnia 29.05.2013r.) wniosek
o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji powinien
zawierać m.in. raport pocz ątkowy , dokument zawierający
informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi
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informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi
i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko (art. 1 –
zmieniający brzmienie art. 208, ust. 2 pkt. 4 lit. a) oraz
propozycje oceny ryzyka albo sposób monitoringu
zawarto ści substancji powoduj ących ryzyko w glebach,
ziemi i wodach gruntowych (art. 1 – zmieniający brzmienie
art. 208, ust. 2 pkt. 4 lit. c).



PODSTAWY PRAWNE

Dodatkowo zgodnie z w/w projektem prowadz ący w dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy , istniejącą instalację
wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w
przypadku, gdy instalacja obejmuje wykorzystanie, produkcje
lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz
występuje możliwość zanieczyszczenia gleb, ziemi lub wód

4

występuje możliwość zanieczyszczenia gleb, ziemi lub wód
gruntowych na terenie zakładu przy pierwszym postępowaniu
w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego
wszczętym po dniu 1 stycznia 2014r. powinien opracować i
przedłożyć organowi właściwemu do wydania pozwolenia
raport pocz ątkowy (art. 27, ust. 1).



PODSTAWY PRAWNE

Niestety w chwili obecnej mamy do czynienia z projektem zmian
do ustawy - Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych
innych ustaw (projekt z dnia 29.05.2013r.) i projektem
rozporządzenia w sprawie oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (projekt z dnia 04.06.2013r.) - sytuacją
braku aktów wykonawczych w trudnej do przewidzenia
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braku aktów wykonawczych w trudnej do przewidzenia
perspektywie czasu.

Dodatkowe, wynikaj ące z w/w przepisów prawnych,
obowi ązki dla prowadz ącego instalacj ę generowa ć będą
okre ślone wymagania , do których wyprzedzaj ące
przygotowanie wg naszej oceny jest krytycznie wa żne dla
Państwa obiektów.



KONSEKWENCJE

Projektowane zmiany prawa ochrony środowiska będą
miały istotny wpływ na funkcjonowanie po 1 stycznia
2014r. każdej instalacji wymagającej pozwolenia
zintegrowanego. Każdorazowo, prowadzący taką
instalację starając się o:
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instalację starając się o:
› wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego, lub;
› zmianę istniejącego pozwolenia zintegrowanego (bez

względu na zakres proponowanej zmiany);

będzie musiał posiadać raport początkowy i
przedło żyć go wydaj ącemu decyzj ę organowi .



KONSEKWENCJE

Kolejną konsekwencj ą wprowadzanych zmian jest fakt, że: 
» Każdy prowadzący instalację i uzyskujący nowe/zmienione

pozwolenie zintegrowane będzie musiał prowadzić
systematyczn ą ocenę ryzyka lub monitoring środowiska
gruntowo-wodnego w oparciu o projektowaną na etapie wniosku
i przygotowaną sieć opróbowania gleby, ziemi i wód gruntowych
oraz raportowa ć wyniki tych prac .
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oraz raportowa ć wyniki tych prac .
» Każdy prowadzący instalację będzie musiał przygotować na

zakończenie pracy instalacji raport ko ńcowy , dokument
zawierający informację o aktualnym stanie zanieczyszczenia
środowiska oraz konieczności doprowadzenie terenu instalacji lub
jej części do stanu początkowego (wynikającego z raportu
początkowego) lub odpowiednio usunięcie, kontrolowanie,
ograniczenie rozprzestrzeniania się lub ograniczenie ilości
substancji powodujących ryzyko (remediacja).



ZAGROŻENIA

Zidentyfikowane dla pracy instalacji po 1 stycznia 2014
zagro żenia to:

» brak mo żliwo ści jakiejkolwiek zmiany pozwolenia
zintegrowanego bez wcześniejszego wykonania
raportu początkowego;

» odpowiedzialno ść prowadz ącego instalację i/lub
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» odpowiedzialno ść prowadz ącego instalację i/lub
władającego powierzchnią ziemi za ochron ę
powierzchni ziemi ;

Każde z tych zagro żeń to kolejny potencjalny i
dodatkowy, niemały, koszt dla prowadz ących
instalacj ę.



ZAGROŻENIA

Wykonanie raportu pocz ątkowego oraz sieci
monitoringu środowiska gruntowo-wodnego to
praca długotrwała (co najmniej kilkumiesięczna).
Dodatkowo projekt (tylko projekt) rozporządzenia w
sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (z
dnia 04.06.2013r.) narzuca dla prowadzącego instalację
wymagającą pozwolenia zintegrowanego konieczność
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wymagającą pozwolenia zintegrowanego konieczność
przeprowadzenia szeregu analiz oraz wykonania
konkretnych prac dla oceny stopnia zanieczyszczenia
środowiska (w tej chwili nie do końca precyzyjnych).

Wskazując taki sposób postępowania i podtrzymując 
graniczną datę 1 stycznia 2014r., Ustawodawca w chwili 
obecnej zamyka możliwość wykonania raportu do 
31.12.2013r.



ZAGROŻENIA

Efektem wykonania raportu początkowego oraz
monitoringu może być również stwierdzenie określonego
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w
rejonie poszczególnych obiektów wchodzących w skład
każdej instalacji (ze względu na czas funkcjonowania
instalacji w sektorze energetycznym bardzo
prawdopodobne) - podlegającego regulacjom o ochronie
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prawdopodobne) - podlegającego regulacjom o ochronie
i rekultywacji powierzchni ziemi (zanieczyszczenie
sprzed 30 kwietnia 2007r.) oraz o szkodach w
środowisku (spowodowanych po 30 kwietnia 2007r.), a
co za tym idzie np. konieczno ść podj ęcie działa ń
rekultywacyjnych lub remediacyjnych (działań
naprawczych).



MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA – WŁA ŚCIWE 
ZAPLANOWANIE PRAC

Wykonanie raportu pocz ątkowego to praca kilku etapowa i
rozło żona w czasie. Dlatego te ż wymaga wła ściwego
zaplanowania, posiadania okre ślonych środków technicznych
oraz do świadczenia wykonuj ącego prac ę.

Powinna zawierać co najmniej następujące etapy:
1. Prace wstępne (wizja lokalna instalacji i prace kameralne), w tym

szczególnie ważne:
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› ustalenie listy substancji powodujących ryzyko – identyfikacja potencjalnych
ognisk zanieczyszczeń oraz wskaźników zanieczyszczeń;

› przygotowanie programu badań przewidzianych do realizacji w ramach dalszych
etapów.

2. Prace terenowe (wiercenia, pobranie próbek gleb/gruntów/wód
podziemnych).

3. Prace laboratoryjne (przygotowanie próbek i analizy fizykochemiczne)
4. Prace dokumentacyjne (sporządzenie raportu początkowego).
5. Przygotowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

(opcjonalnie).



MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA – WŁA ŚCIWY 
ZESPÓŁ REALIZUJ ĄCY PRACE

Prace terenowe, laboratoryjne i sprawozdawcze powinny
być realizowane przez:

» odpowiedni zespół specjalistów praktyków (co najmniej
geologów i hydrogeologów);

» akredytowanych próbkobiorców z zakresu pobierania
próbek gleb/gruntów/wód podziemnych (z
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próbek gleb/gruntów/wód podziemnych (z
doświadczeniem zawodowym zapewniającym
reprezentatywność i niezmienność próbki);

» akredytowane laboratorium w zakresie analiz
gleb/gruntów/wód podziemnych (zapewniające właściwe
wykonanie analiz fizykochemicznych).



MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA – WŁA ŚCIWY 
ZESPÓŁ REALIZUJ ĄCY PRACE

Raport pocz ątkowy dla instalacji wymagaj ącej
pozwolenia zintegrowanego powinien zosta ć
sporz ądzony przez firmy działaj ące dla sektora
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sporz ądzony przez firmy działaj ące dla sektora
energetycznego, znaj ące specyfik ę instalacji i
posiadaj ące doświadczenie z zakresu monitoringu
środowiska gruntowo-wodnego w rejonie Pa ństwa
obiektów.



ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA

tel. 32 237 65 00
fax 32 237 65 01
e-mail: zo@energopomiar.com.pl
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e-mail: zo@energopomiar.com.pl

Dariusz Janigacz
tel. (32) 237 65 43/609 52 89 74                                       
fax (32) 237 65 01
e-mail: djanigacz@energopomiar.com.pl
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44–100 Gliwice 

tel. + 48 32 237 61 00
fax + 48 32 231 65 42
e-mail: sekretariat@energopomiar.com.pl
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