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RAPORT POCZĄTKOWY – NOWY 

OBOWIĄZEK OPERATORA 

INSTALACJI POSIADAJĄCEJ 

POZWOLENIE ZINTEGROWANE 

W dniu 5 września 2014 r. weszła 

w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. nr 62 poz. 627 zm.) („POŚ”). 

Nowelizacja dokonuje transpozycji do 
polskiego porządku krajowego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 

w sprawie emisji przemysłowej (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola), której celem jest ujednolicenie 

i konsolidacja obowiązujących przepisów 
wspólnotowych regulujących kwestie emisji 

przemysłowych. Nowe przepisy mają istotny 

wpływ na prawa i obowiązki operatorów 

instalacji, których działalność wymaga 
pozwolenia zintegrowanego. Jednym 

z obowiązków jakie nowelizacja nakłada na 

operatorów takich instalacji jest konieczność 
przygotowania raportu początkowego. 

1. Co to jest raport początkowy? 

Raport początkowy to dokument 
stanowiący załącznik do wniosku o wydanie 

(zmianę) pozwolenia zintegrowanego, 

którego celem jest określenie stanu 
zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód 

gruntowych substancjami powodującymi 

ryzyko. Zgodnie z przepisami przez 

substancje powodujące ryzyko należy 
rozumieć „substancję stwarzającą zagrożenie 

i mieszaninę stwarzającą zagrożenie, 

należącą co najmniej do jednej z klas 
zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 

załącznika I do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin, zmieniającego 
i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG 

i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (…)”, 

w szczególności będą to substancje 
wymienione w rozporządzeniu w sprawie 

oceny wystąpienia zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi, które zastąpi 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

września 2012 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz  
standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165 

poz. 1359). 

2. Kiedy jest wymagany? 

Raport początkowy wymagany jest (i) 
jeżeli eksploatacja instalacji wymagającej 

pozwolenia zintegrowanego obejmuje 

wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie 
substancji powodujących ryzyko oraz (ii) 

występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, 

ziemi lub wód gruntowych. Należy jasno 
podkreślić, że raport początkowy będzie 

wymagany jeżeli obie przesłanki spełnione 

są łącznie. Podkreślenia wymaga, że sam fakt 
produkcji, wykorzystania czy uwalniania 

substancji powodukących ryzyko, nie stwarza 

jeszcze ryzyka zanieczyszczenia. Ryzyko 
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód 

gruntowych powinno zostać poddane analizie 

we wniosku o wydanie (zmianę) pozwolenia 

zintegrowanego. Jeżeli analiza wykaże, że 
występuje realna możliwość zanieczyszczenia 

takimi substancjami terenu zakładu, wówczas 

raport początkowy będzie wymagany. 

3. Co zawiera raport początkowy? 

Szczegółowy zakres informacji jakie 

powinny znaleźć się w raporcie początkowym 
został określony w art. 208 ust.4 POŚ. W tym 

miejscu warto zauważyć, że wszelkie 

informacje na temat zanieczyszczenia jakie 
zostaną określone w raporcie początkowym 

odnoszą się wyłącznie do zanieczyszczenia 

substancjami powodującymi ryzyko, które 

są wykorzystane (produkowane lub 
uwalniane) przez instalacje wymagające 

pozwolenia zintegrowanego. Tym samym 

raport początkowy nie będzie zawierał 
informacji odnoszących się do innych 

zanieczyszczeń niezwiązanych 

ze stosowaniem (produkcją lub uwalnianiem) 
substancji powodujących ryzyko 

przez instalację wymagającą pozwolenia 

zintegrowanego. W stosunku do takich 
„innych” zanieczyszczeń, zastosowanie 

znajdą ogólne zasady odpowiedzialności 

za zanieczyszczenie.  
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4. Remediacja 

 W przypadku gdy raport początkowy 
wykazał zanieczyszczenie substancjami 

powodującymi ryzyko na terenie zakładu, 

podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest 
do usunięcia zanieczyszczenia. W takim 

przypadku konieczne będzie przedstawienie 

właściwemu organowi planu remediacji. 
Ustalając w planie remediacji sposób 

jej przeprowadzenia, można uwzględniać, 

że usunięcie zostanie odłożone do czasu 

zakończenia eksploatacji instalacji, jeżeli 
prowadzący instalacje wykaże, że nie stwarza 

to zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska. W takim przypadku, w planie 
remediacji jako sposób przeprowadzenia 

remediacji należy wskazać:  

a) planowane działania w celu 
zapobieżenia lub zmniejszenia 

dalszego zanieczyszczenia,  

b) sposób ograniczenia 
rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczenia – jeżeli jest taka 

potrzeba;  
c) sposób kontrolowania 

zanieczyszczenia poprzez okresowe 

prowadzenie badań zanieczyszczenia 

gleby i ziemi w określonym czasie.  
 

Natomiast przed przystąpieniem 

do zakończenia eksploatacji instalacji 
wymagającej pozwolenia zintegrowanego, 

operator instalacji będzie zobowiązany 

do przygotowania nowego planu remediacji, 
którego celem jest doprowadzenie gleby, 

ziemi i wód gruntowych do stanu (a) 

określonego w raporcie początkowym – jeżeli 
w raporcie początkowym nie stwierdzono 

występowania zanieczyszczenia, (b) 

niestwarzającego znaczącego zagrożenia 

dla zdrowia ludzi lub środowiska – jeżeli 
w raporcie początkowym stwierdzono 

zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód 

gruntowych. Nowe przepisy odchodzą zatem 
od dotychczasowego obowiązku usunięcie 

zanieczyszczenia do standardów jakości 

ziemi. 

5. Raport końcowy 

Operator instalacji dla której 

był wymagany raport początkowy, przed 
przystąpieniem do zakończenia eksploatacji 

instalacji, jest zobowiązany do sporządzenia 

i przedłożenia organowi właściwemu 
do wydania pozwolenia zintegrowanego, 

raport końcowy o stanie końcowym 

zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód 

gruntowych. Istotne jest, aby raport końcowy 
sporządzić w sposób umożliwiający ilościowe 

porównanie zawartych w nim wyników badań 

i pomiarów z wynikami badań i pomiarów 
zawartymi w raporcie początkowym. 

6. Kiedy należy przedłożyć raport 

początkowy? 

Operator instalacji wymagającej 

pozwolenia zintegrowanego wykorzystującej 

(produkującej lub uwalniającej) substancje 
powodujące ryzyko, będzie zobowiązany 

do przedłożenia organowi właściwemu 

do wydania pozwolenia zintegrowanego 

raportu początkowego wraz: 

(a) z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego dla instalacji która 

w dniu 5 września 2014 r. wymagała 
takiego pozwolenia – od momentu 

wejścia w życie nowelizacji 

(b) z wnioskiem o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego przy pierwszym 

postępowaniu wszczętym 

po zakończeniu postępowania 
w przedmiocie zmiany pozwolenia 

z urzędu, które powinno nastąpić 

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie nowelizacji (postępowanie 

z urzędu dotyczy (i) czasu na jakie 

zostały wydane pozwolenia 

zintegrowane, (ii) zakresu i sposobu 
monitorowania wielkości emisji, (iii) 

wymagań zapewniających ochronę 

gleby, ziemi i wód gruntowych 
oraz (iv) zakresu i terminu 

przedkładania corocznej informacji 

pozwalającej dokonać oceny 
zgodności z warunkami pozwolenia). 

(c) z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego dla instalacji, która 
dotychczas nie była objęta 

obowiązkiem takiego pozwolenia – 

z dniem 1 lipca 2015 r.  

 
 

7. Ryzyka dla operatora instalacji 

 Operatorzy instalacji 
posiadających pozwolenie 

zintegrowane (lub planujący jego 

uzyskanie) powinny 
z odpowiednim wyprzedzeniem 

ustalić czy w ich przypadku 

zachodzi konieczność załączenia 
raportu początkowego do wniosku 

o wydanie (zmianę) pozwolenia 

zintegrowanego.  
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 Taka analiza pozwoli zaplanować 

proces uzyskania (zmiany) 
pozwolenia zintegrowanego pod 

kątem czasowym (szacowany 

czas przygotowania raportu 
początkowego to 2-9 miesięcy). 

 Rzetelnie przygotowany raport 

początkowy zwiększa szanse 
na szybsze zakończenie 

postępowania w sprawie wydania 

(zmiany) pozwolenia 

zintegrowanego. 

 Niewłaściwie przygotowany raport 

początkowy może skutkować 

przedłużaniem się postępowania 
w sprawie wydania (zmiany) 

pozwolenia zintegrowanego, 

co może mieć istotny wpływ 
na prowadzenie działalności 

gospodarczej operatora instalacji 

. 

 

Autor: Joanna Kwaśny – Krajewska, APŁ Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska 

Tytuł: „Raport początkowy – nowy obowiązek operatora instalacji posiadającej pozwolenie zintegrowane” 

O autorze: Joanna Kwaśny-Krajewska - Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. 

Związana z Kancelarią od 2010 r. Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska to odpowiedź na 

potrzebę rynku w zakresie wyspecjalizowanej i praktycznej wiedzy prawnej z obszaru 
ochrony środowiska. Bogate doświadczenie pozwala zapewnić Klientom doradztwo prawne 

właśnie w tej dziedzinie, na poziomie, który spełnia ich oczekiwania. Rekomendowana 

Kancelaria z zakresu prawa ochrony środowiska – Ranking Kancelarii Prawnych, 

Rzeczpospolita 2012 oraz Rzeczpospolita 2013. 

 
Konferencja: „Zarządzanie Obszarem Ochrony Środowiska” 2014 

Autorski projekt i realizacja: MOVIDA Conferences 

 

 

 


