
Wyjaśnienia dot. ust.: 6.13) do oczyszczania ścieków, z 

wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, 

pochodzących z instalacji wymagających uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego. 

Zgodnie z ust. 6.13 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 

r., w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1169) uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wymagane jest dla instalacji do oczyszczania 

ścieków przemysłowych pochodzących z co najmniej jednej instalacji objętej tym 

obowiązkiem. Wymóg ten nie dotyczy oczyszczalni ścieków komunalnych. Pod tym pojęciem, 

na potrzeby stosowania ust. 6.13 załącznika do ww. rozporządzenia, należy rozumieć obiekty 

uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz 

(jednocześnie) zobowiązane do spełniania kryteriów przewidzianych dla ścieków komunalnych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). 

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, na podstawie ust. 6.13 załącznika do ww. 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotyczy przede wszystkim 

oczyszczalni ścieków realizujących zadania w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych, 

pochodzących z rożnych rodzajów instalacji (z których przynajmniej jedna wymaga 

pozwolenia zintegrowanego). Będą to więc, co do zasady, obiekty niezależnie eksploatowane, 

nie podporządkowane jednej konkretnej działalności przemysłowej. 

W przypadku oczyszczalni ścieków przemysłowych, obsługujących wyłącznie jedną instalację 

wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego, położoną na terenie tego samego zakładu 

co przedmiotowa oczyszczalnia, mamy do czynienia z ciągiem urządzeń technicznych 

powiązanych technologicznie, a więc jedną instalacją zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 

6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dlatego też w takich przypadkach pozwolenia 

zintegrowane dla instalacji IPPC powinno obejmować również oczyszczalnię ścieków jako 

integralną część tej instalacji. 

Należy również zwrócić uwagę, że obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego nie 

powinien być odnoszony do urządzeń podczyszczających ścieki, po których ścieki trafiają, za 

pośrednictwem systemu kanalizacji, na zewnętrzną oczyszczalnię ścieków, stanowiącą ostatni 

etap oczyszczania przed wprowadzeniem ścieków do środowiska. 

 


