
Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. OkreÊla si´ rodzaje instalacji, z których emisja
nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wyma-
ga zg∏oszenia organowi ochrony Êrodowiska.

§ 2. Rodzaje instalacji, o których mowa w § 1, za-
wiera za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zg∏oszenia.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 20 listopada 2001 r. (poz.1585)

RODZAJE INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓRYCH EKSPLOATACJA
WYMAGA ZG¸OSZENIA

TABELA A

Lp. Instalacje niewymagajàce pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza, których eks-
ploatacja wymaga zg∏oszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza:

1 energetyczne:
— opalane w´glem kamiennym o ∏àcznej nominalnej mocy od 0,5 MWt do 5 MWt,
— opalane koksem, drewnem, s∏omà, olejem nap´dowym i opa∏owym o ∏àcznej nominalnej mocy od

1 MWt do 10 MWt,
— opalane paliwem gazowym o ∏àcznej nominalnej mocy od 1 MWt do 15 MWt

2 inne ni˝ energetyczne o ∏àcznej nominalnej mocy od 0,5 MWt do 1 MWt, opalane w´glem kamiennym,
koksem, drewnem, s∏omà, olejem nap´dowym i opa∏owym, paliwem gazowym

3 do przetaczania paliw p∏ynnych

4 stosowane do suszenia zbo˝a, o wydajnoÊci wi´kszej ni˝ 30 Mg na godzin´

5 w lakierniach zu˝ywajàcych na dob´ mniej ni˝ 3 kg lakierów wodnych i lakierów o wysokiej zawartoÊci
czàstek sta∏ych

6 stosowane w gastronomii, przystosowanej do obs∏ugi wi´cej ni˝ 500 osób na dob´

7 w przechowalniach owoców i warzyw, przystosowanych do jednoczesnego przechowywania owoców
lub warzyw w iloÊci wi´kszej ni˝ 50 Mg

8 stosowane w hutach szk∏a o wydajnoÊci mniejszej ni˝ 1 Mg na dob´

9 stosowane w fermach hodowlanych, zaliczane do przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko, dla których sporzàdzenie raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko mo˝e
byç wymagane

10 do suszenia, brykietowania i mielenia w´gla o mocy przerobowej mniejszej ni˝ 30 Mg surowca na go-
dzin´

11 stosowane w m∏ynach spo˝ywczych

12 do produkcji wapna palonego o wydajnoÊci mniejszej ni˝ 10 Mg na dob´
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TABELA B

Lp. Instalacje niewymagajàce pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków do wód lub do zie-
mi, których eksploatacja wymaga zg∏oszenia z uwagi na wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi:

1 oczyszczalnie Êcieków o przepustowoÊci do 5 m3 na dob´, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw
domowych lub rolnych w ramach zwyk∏ego korzystania z wód 


