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Starostwo Powiatowe
W Brzegu

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z 13 września 2018 r., znak 
OŚ.604.36.2018.SŚ, czy wprowadzona zmiana w ustawie Prawo ochrony środowiska 
tj. zmiana zapisu art. 184 ust.4 dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego i  pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów, czy tylko wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uprzejmie 
wyjaśniam.

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz.1592) zostały wprowadzone zmiany dotyczące wymogu dołączenia 
do wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych nowych załączników.  Zgodnie z art. 184 ust. 
4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 
z późn. zm.) do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć m.in.:

1) 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 620) - pkt 5;

2) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach – pkt 6; 

3) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację (pkt 8): 
 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) - w przypadku pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów.

Z usytuowania przepisów określających wymóg dołączenia operatu 
przeciwpożarowego, postanowienia uzgadniającego warunki ochrony przeciwpożarowej 
zawarte w tym operacie oraz zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko 
środowisku wynikałoby, że dotyczą one nie tylko wniosku o wydanie pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego, ale także pozwolenia 
na wprowadzanie gazów i pyłów  do powietrza. W przypadku zaświadczenia o niekaralności 
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za przestępstwa przeciwko środowisku przyjęcie takiej wykładni jest jak najbardziej 
uzasadnione, bowiem w art. 188 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska karalność za przestępstwa przeciwko środowisku została wymieniona 
jako podstawa odmowy wydania każdego z pozwoleń emisyjnych. 

W przypadku obowiązku dołączenia operatu przeciwpożarowego i postanowienia 
uzgadniającego warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w tym operacie należy 
zauważyć, że dokumenty te są potrzebne dla celów przeprowadzenia kontroli przez 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 
183c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz określenia 
w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów warunków przeciwpożarowych wynikających 
z operatu przeciwpożarowego (art. 188 ust. 2b pkt 8 cyt. ustawy). Kontrola, o której mowa 
w art. 183c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  następuje w 
trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W związku z art. 208 
ust. 1 powołanej wyżej ustawy wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia 
na wytwarzanie dotyczą również wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, 
a wymagania określone dla pozwolenia na wytwarzanie  odpadów dotyczą również 
pozwolenia zintegrowanego (art. 211 ust. 1). Natomiast w trakcie postępowania o wydanie 
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów  do powietrza nie przeprowadza się kontroli, 
o której mowa w art. 183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
a w samym pozwoleniu nie określa się warunków ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też, w 
przypadku zakresu obowiązku dołączania do wniosku operatu przeciwpożarowego i 
postanowienia uzgadniającego warunki określone w operacie, należy przyjąć wykładnię 
celowościową, odnoszącą ten obowiązek tylko do pozwoleń na wytwarzanie odpadów i 
pozwoleń zintegrowanych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsze pismo stanowi jedynie opinię 
Departamentu Gospodarki Odpadami i nie jest prawnie wiążące dla podmiotów oraz organów 
administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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