
Na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje: 

§ 1. 1. Wprowadzanie gazów lub py∏ów do powie-
trza nie wymaga pozwolenia w przypadku instalacji
okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

2. Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów
lub py∏ów do powietrza z innych rodzajów instalacji
ni˝ okreÊlone w ust. 1, nieobj´tych standardami emi-
syjnymi, w przypadku gdy ˝adna z substancji wprowa-
dzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia
10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powie-
trzu albo 10 % wartoÊci odniesienia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r. 

Minister Ârodowiska: w z. K. Szama∏ek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza z instalacji 
nie wymaga pozwolenia

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703. 

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 2840)

INSTALACJE, Z KTÓRYCH WPROWADZANIE GAZÓW LUB PY¸ÓW DO POWIETRZA 
NIE WYMAGA POZWOLENIA1)

1. Instalacje, z których gazy lub py∏y sà wprowa-
dzane do powietrza w sposób niezorganizowany, bez
poÊrednictwa przeznaczonych do tego celu Êrodków
technicznych, nieobj´te standardami emisyjnymi. 

2. Instalacje wentylacji grawitacyjnych.

3. Instalacje energetyczne2) o nominalnej mocy
cieplnej3) do:

1) 5 MW — opalane w´glem kamiennym;

2) 10 MW — opalane koksem, drewnem, s∏omà, ole-
jem nap´dowym, olejem opa∏owym, benzynà lub
opalane koksem, drewnem, s∏omà, olejem nap´-
dowym, olejem opa∏owym, benzynà oraz w´glem
kamiennym, z tym ˝e nominalna moc cieplna3)

wprowadzona w w´glu kamiennym nie przekracza
5 MW;

3) 15 MW — opalane paliwem gazowym4) lub opala-
ne paliwem gazowym4) oraz w´glem kamiennym,
koksem, drewnem, s∏omà, olejem nap´dowym,
olejem opa∏owym, benzynà, z tym ˝e nominalna
moc cieplna3) wprowadzona w w´glu kamiennym
nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna3)

wprowadzona w w´glu kamiennym, koksie, drew-

nie, s∏omie, oleju nap´dowym, oleju opa∏owym,
benzynie nie przekracza 10 MW. 

4. Instalacje inne ni˝ energetyczne o nominalnej
mocy cieplnej3) do 1 MW, opalane w´glem kamien-
nym, koksem, drewnem, s∏omà, olejem nap´dowym,
olejem opa∏owym, benzynà, paliwem gazowym4),
z których:

1) wprowadzane do powietrza gazy lub py∏y pocho-
dzà wy∏àcznie ze spalania tych paliw lub

2) wprowadzane do powietrza gazy lub py∏y pocho-
dzàce z prowadzonych w tych instalacjach proce-
sów innych ni˝ spalanie paliw nie powodujà prze-
kroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów sub-
stancji w powietrzu albo 10 % wartoÊci odniesie-
nia.

5. Instalacje do produkcji w´gla drzewnego.

6. Instalacje do suszenia lub przechowywania zbo-
˝a, innych p∏odów rolnych lub leÊnych.

7. Instalacje do przesy∏u, prze∏adunku lub magazy-
nowania paliw p∏ynnych.



8. Instalacje do oczyszczania Êcieków.

9. Instalacje do chowu lub hodowli zwierzàt, z wy-
∏àczeniem instalacji zaliczonych do przedsi´wzi´ç mo-
gàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o któ-
rych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska. 

10. Instalacje do produkcji szk∏a — o wydajnoÊci
mniejszej ni˝ 1 Mg na dob´.

11. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mie-
lenia w´gla — o mocy przerobowej mniejszej ni˝
30 Mg surowca na godzin´.

12. Instalacje do produkcji wapna palonego —
o wydajnoÊci mniejszej ni˝ 10 Mg na dob´.

13. Instalacje do lakierowania lub malowania zu˝y-
wajàce mniej ni˝ 1 Mg w ciàgu roku wyrobów lakiero-
wych o wysokiej zawartoÊci czàstek sta∏ych lub wyro-
bów lakierowych wodorozcieƒczalnych.

14. Instalacje stosowane w gastronomii.

15. Instalacje stosowane w przechowalniach owo-
ców lub warzyw.

16. Instalacje stosowane w m∏ynach spo˝ywczych.

17. Zbiorniki materia∏ów sypkich o pojemnoÊci
mniejszej ni˝ 20 m3.

18. Zbiorniki bezodp∏ywowe kanalizacji lokalnej.

19. Dygestoria.
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ObjaÊnienia:
1) Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, wydajnoÊç, moc przerobowa, zu˝ycie, pojemnoÊç), charaktery-

zujàce skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji i odnoszàce si´ do wi´cej ni˝ jednej instalacji tego samego rodzaju po-
∏o˝onych na terenie jednego zak∏adu, sumuje si´.

2) Instalacje energetyczne sà to instalacje, w których nast´puje proces spalania paliw w celu wytworzenia wy∏àcznie ener-
gii. 

3) Nominalna moc cieplna instalacji jest to iloÊç energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej no-
minalnym obcià˝eniu.

4) Paliwo gazowe oznacza gaz ziemny, p∏ynny (w´glowodorowy C3 — C4), miejski, koksowniczy, wielkopiecowy lub gaz po-
wstajàcy w procesie fermentacji substancji organicznych (biogaz).


