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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga

zgłoszenia
Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§  1. Określa się rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których
eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

§  2.
1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają
oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby
własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
2. Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:

1)  stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu
znamionowym nie niższym niż 110 kV;
2)  instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których
równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do:
1)  instalacji laboratoryjnych;
2)  instalacji użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony
Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których
działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
3)  instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie
dłuższy niż 90 dni:

a)  zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego
dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych,
b)  w miejscu innym niż stała lokalizacja.

4. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje,
z których emisja nie wymaga pozwolenia, określone w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z
wyjątkiem:

1)  instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;



2)  instalacji innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
3)  instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o
wydajności do 30 Mg na godzinę;
4)  instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub
leśnych - w ilości do 50 Mg;
5)  instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.3));
6)  instalacji stosowanych w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na
dobę;
7)  instalacji do oczyszczania ścieków;
8)  zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;
9)  dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
10)  garaży;
11)  instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w
sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z
poniższych warunków:

a)  gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób
niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków
technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
b)  żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta
poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

5. Parametry tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 4, charakteryzujące skalę
działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego
samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839).

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem § 2 ust. 2,
który w odniesieniu do instalacji przekazanych do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r.
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

______
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr
111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr
223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz.
666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145,
Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.



3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z
2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145,
Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804.


