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Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet- 
nia 2001 r. — Prawo ochrony !rodowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pó"n. zm.2)) zarz#dza si$, co 
nast$puje: 

§ 1. Okre!la si$ rodzaje instalacji, z których emisja 
nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wy-
maga zg%oszenia organowi ochrony !rodowiska.

§ 2. 1. Zg%oszenia z uwagi na wprowadzanie !cie-
ków do wód lub do ziemi wymagaj# oczyszczalnie 
!cieków o przepustowo!ci do 5 m3 na dob$, wykorzy-
stywane na potrzeby w%asnego gospodarstwa domo-
wego lub rolnego w ramach zwyk%ego korzystania 
z wód. 

2. Zg%oszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektro-
magnetycznych wymagaj#:

1)  stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie 
elektroenergetyczne o napi$ciu znamionowym nie 
ni&szym ni& 110 kV; 

2)  instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne 
i radiolokacyjne, których równowa&na moc pro-
mieniowana izotropowo wynosi nie mniej ni& 
15 W, emituj#ce pola elektromagnetyczne o cz$-
stotliwo!ciach od 30 kHz do 300 GHz.

3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje si$ do:

1) instalacji laboratoryjnych;

2)  instalacji u&ytkowanych przez jednostki organiza-
cyjne podleg%e Ministrowi Obrony Narodowej lub 
organy w%a!ciwe w sprawach ochrony bezpiecze'-
stwa pa'stwa, których dzia%alno!( wi#&e si$ bez-
po!rednio z obronno!ci# i bezpiecze'stwem pa'-
stwa; 

3)  instalacji u&ywanych w s%u&bie radiokomunikacyj-
nej amatorskiej przez okres nie d%u&szy ni& 90 dni:
a)  zgodnie z przepisami mi$dzynarodowymi, 

w okresie wa&no!ci zagranicznego dokumentu 
uprawniaj#cego do u&ywania urz#dze' radio-
wych, 

b)  w miejscu innym ni& sta%a lokalizacja. 

4. Zg%oszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub 
py%ów do powietrza wymagaj# instalacje, z których 
emisja nie wymaga pozwolenia, okre!lone w rozpo-
rz#dzeniu wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony !rodo-
wiska, z wyj#tkiem:

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

2)  instalacji innych ni& energetyczne — o nominalnej 
mocy cieplnej do 0,5 MW;

3)  instalacji do suszenia owoców, warzyw, zbo&a, in-
nych p%odów rolnych lub le!nych — o wydajno!ci 
do 30 Mg na godzin$;

4)  instalacji do przechowywania owoców, warzyw, 
zbo&a, innych p%odów rolnych lub le!nych — w ilo-
!ci do 50 Mg;

5)  instalacji do chowu lub hodowli zwierz#t niezali-
czonych do przedsi$wzi$( mog#cych potencjalnie 
znacz#co oddzia%ywa( na !rodowisko, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 60 ustawy z dnia 3 pa"dziernika 2008 r. o udo-
st$pnianiu informacji o !rodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo%ecze'stwa w ochronie !rodowiska 
oraz o ocenach oddzia%ywania na !rodowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pó"n. zm.3));

6)  instalacji stosowanych w gastronomii — przysto-
sowanej do obs%ugi do 500 osób na dob$;

7)  instalacji do oczyszczania !cieków;

8)  zbiorników bezodp%ywowych kanalizacji lokalnej;

9)  dygestoriów — wykorzystywanych do celów labo-
ratoryjnych;

10)  gara&y;

11)  instalacji innych ni& wymienione w pkt 1—10, do 
których nie stosuje si$ przepisów w sprawie stan-
dardów emisyjnych, w przypadku gdy spe%niony 
jest przynajmniej jeden z poni&szych warunków:
a)  gazy lub py%y s# wprowadzane z instalacji do 

powietrza w sposób niezorganizowany, bez po-
!rednictwa przeznaczonych do tego celu !rod-
ków technicznych lub za po!rednictwem wenty-
lacji grawitacyjnej,

b)  &adna z substancji wprowadzanych z instalacji 
do powietrza nie jest obj$ta poziomami dopusz-
czalnymi lub warto!ciami odniesienia w powie-
trzu.
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ROZPORZ!DZENIE MINISTRA "RODOWISKA1)

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zg#oszenia

1)  Minister )rodowiska kieruje dzia%em administracji rz#do-
wej — !rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz#-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegó%owego zakresu dzia%ania Ministra 
)rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta%y 
og%oszone 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 zosta%y og%oszone 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.
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5. Parametry tego samego rodzaju, o których mo-
wa w ust. 4, charakteryzuj#ce skal$ dzia%alno!ci pro-
wadzonej w instalacji i odnosz#ce si$ do wi$cej ni& 
jednej instalacji tego samego rodzaju po%o&onych na 
terenie jednego zak%adu sumuje si$.

§ 3. Traci moc rozporz#dzenie Ministra )rodowi-
ska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zg%oszenia 
(Dz. U. Nr 283, poz. 2839).

§ 4. Rozporz#dzenie wchodzi w &ycie z dniem 
1 stycznia 2011 r., z wyj#tkiem § 2 ust. 2, który w od-
niesieniu do instalacji przekazanych do u&ytkowania 
przed dniem 28 lipca 2005 r. wchodzi w &ycie z dniem 
1 stycznia 2013 r. 

Minister )rodowiska: A. Kraszewski


