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Dot 
obowiązku załączenia do wniosku o pozwolenie zintegrowane operatu 
przeciwpożarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o 
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1592). 

PETYCJA 

Szanowny Panie Ministrze, 

reprezentowana przez nas spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (poprzednia 

forma prawna Elektrownia Ostrołęka S.A.) decyzją  Marszałka Województwa 
Mazowieckiego nr 27/11/PŚ.Z z dnia 21 marca 2011 r., znak PŚ.V/KS/7600-12/10 
(ze zm.), uzyskała pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji w przemyśle 
energetycznym do spalania paliwo mocy nominalnej w paliwie 2151 MWt. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw wprowadziła do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska („POŚ") m.in. art. 183c. Zgodnie z przepisem art. 183c ust. 1 POŚ  
pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez 

komendanta powiatowego (miejskiego) PSP kontroli instalacji, obiektu budowlanego 
lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania 
wymagań  określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w 

zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w 

operacie przeciwpożarowym wskazanym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach („UO")1. Ponieważ  do wniosków o wydanie pozwoleń  zintegrowanych 

1  art. 42 ust. 4b pkt 1 UO. 
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stosuje się  wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń  na wytwarzanie 
odpadów2, taka kontrola dotyczy tez postępowań  w sprawie wydania pozwolenia 
zintegrowanego. 

Z uwagi na to, że przepisy o wydawaniu pozwoleń  stosuje się  odpowiednio do 
zmiany ich warunków3, omawiana kontrola dotyczy zmiany pozwolenia 
zintegrowanego i pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Aktualnie w praktyce organy 
ochrony środowiska wymagają  przeprowadzenia kontroli przez PSP najczęściej w 
tych sprawach, w których zmiana pozwolenia zintegrowanego dotyczy jakiejkolwiek 
gospodarki odpadami. 

Jak wskazano na wstępie, omawiany wymóg rodzi problemy praktyczne na 
gruncie przepisu POŚ, który na zasadzie wyjątku od przyjętego przez ustawodawcę  
założenia ogólnego, iż  pozwolenia na korzystanie ze środowiska (w tym 
zintegrowane) wydaje się  dla instalacji istniejących i gotowych do użytkowania, 
dopuszcza wydanie pozwolenia na wniosek podmiotu dopiero podejmującego 
realizację  nowej instalacji. Jednocześnie POŚ  nie przewiduje żadnych odmienności 
w postępowaniu dotyczącym wydania takiego pozwolenia względem postępowań  
dotyczących wydania pozwolenia dla instalacji istniejącej. W szczególności dotyczy 
to art. 183c ust. 1 POŚ  i kontroli PSP w zakresie gospodarowania odpadami, który to 
przepis znajduje zastosowanie także w postępowaniu w sprawie wydania, jak i 
odpowiednio w przypadku zmiany pozwolenia dotyczącego instalacji w budowie. 

W efekcie w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów lub pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w budowie wspomniany 
przepis literalnie wymaga przeprowadzenia przez PSP kontroli gospodarowania 
odpadami na terenie obiektu, który jeszcze nie powstał. Można wręcz twierdzić, że 
taka sytuacja stawia pod znakiem zapytania sens istnienia instytucji pozwolenia 
wydawanego na rzecz podmiotu podejmującego realizację  instalacji w sytuacji, gdy w 
praktyce takiego pozwolenia nie można byłoby wydać  z uwagi na niemożność  
skontrolowania przez PSP instalacji w budowie. 

Jednocześnie zauważyć  należy, że ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw wprowadza pewne odstępstwa od przedmiotowego obowiązku kontroli 
PSP. Niemniej sygnalizowany tu problem pozostaje aktualny dla instalacji 
wytwarzających nie tylko odpady niepalne i nie będących zakładami stwarzającymi 
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

2 art. 208 ust. 1 POŚ. 

3 art. 192 POŚ. 
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Końcowo podkreślić  należy, ze spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. jest 
obecnie w trakcie realizacji instalacji, która fizycznie nie została ukończona. Wobec 
powyższego, niniejszym zwracamy się  do Pana Ministra z prośbą  o zainicjowanie  
działań  zmierzających do uregulowania przedstawionej kwestii przez 
ustawodawcę .  W załączeniu przedkładamy uzyskane przez spółkę  memorandum 
kancelarii prawnej, przedstawiające możliwe scenariusze rozwiązań  celem 
ewentualnego wykorzystania. Wskazujemy także, że w razie jakichkolwiek pytań  lub 
wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Z poważaniem. 

ą

Załączniki: ż
Wydruk z KRS. 

Memorandum. 

ł ą
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MEMORANDUM 

DLA: Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. 

OD: 

ł ł

DATA: 2 sierpnia 2019 r. 

NR REF: 13997/14035 

TEMAT: Propozycje kierunków zmian legislacyjnych dotyczących obowiązku 
kontrolowania przez Państwową  Straż  Pożarną  dochowania warunków ochrony 
przeciwpożarowej w związku z wydaniem lub zmianą  pozwolenia zintegrowanego 

wydanego dla instalacji w budowie 

Szanowni Państwo, 

W ślad za memorandum z dnia 19 czerwca 2019 r. skierowanym do spółki Elektrownia Ostrołęka 
sp. z o.o. („Spółka") dotyczącym wymogu przeprowadzenia przez Państwową  Straż  Pożarną  kontroli 
instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w 

zakresie spełniania wymagań  ochrony przeciwpożarowej, w związku z wydaniem takiego pozwolenia 

lub jego zmianą  w przypadku, gdy pozwolenie wydane zostało dla instalacji w budowie, oraz 
późniejszymi ustaleniami poczynionymi ze Spółką, poniżej wskazaliśmy propozycje kierunków zmian 
legislacyjnych służących rozwiązaniu problemów zidentyfikowanych w ramach zleconej nam analizy. 

Tłem dla przedmiotowej analizy jest sytuacja, w jakiej znalazła się  Spółka w związku z realizowaną  
przez nią  inwestycją  w postaci budowy Elektrowni Ostrołęka „C", dla której wydano już  pozwolenie 
zintegrowane. Pozwolenie to wymaga obecnie zmiany dostosowującej jego treść  do docelowego 
kształtu instalacji. Istotnym utrudnieniem na drodze do zmiany pozwolenia okazał  się  być  wspomniany 

wymóg dokonania kontroli instalacji przez Państwową  Straż  Pożarną  („PSP"), którego spełnienie nie 

jest możliwe w stosunku do instalacji znajdującej się  dopiero w fazie realizacji. Niniejsze 

memorandum ma za cel wskazanie propozycji zmian w prawie, które wprowadziłyby systemowe 

rozwiązania przedmiotowego problemu — zarówno w odniesieniu do pozwoleń  na wytwarzanie 
odpadów jak i pozwoleń  zintegrowanych. 

Dla Państwa wygody kluczowe wnioski z naszej analizy przedstawiamy na wstępie niniejszego 
memorandum prezentując ich szersze uzasadnienie w dalszej części opracowania. Terminy pisane 

dużą  literą  oraz akronimy użyte w podsumowaniu i niezdefiniowane wyżej zostały objaśnione w 



dalszych częściach dokumentu. Stan prawny wskazany w niniejszym memorandum jako aktualny jest 

aktualny na dzień  jego sporządzenia (2 sierpnia 2019 r.) o ile poniżej nie wskazano inaczej. 

Kluczowe wnioski i propozycje ścieżek postępowania 

Wprowadzenie zmian w prawie polegających na wyłączeniu obowiązku prowadzenia 

przez PSP kontroli instalacji, które ubiegają  się  o wydanie lub zmianę  pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, stanowi rozwiązanie na dłuższą  
metę  najbardziej pożądane, ponieważ  aktualny stan prawny budzi poważne wątpliwości, 

które wymagałaby interwencji ustawodawcy. Aby jednak uniknąć  sytuacji, w której instalacje 

uzyskujące pozwolenia zintegrowane na etapie ich budowy zostałyby generalnie i 

bezterminowo zwolnione z obowiązku omawianej tu kontroli PSP, co stałoby w 

sprzeczności z celami jakie przyświecały ustawodawcy na etapie ustanawiania takiego 

obowiązku, rozwiązaniem optymalnym wydaje się  być  wprowadzenie regulacji nie tyle 

wyłączających, co odraczających obowiązek skontrolowania instalacji do czasu oddania 

ich do użytkowania. 

Jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania legislacyjne, to w grę  może wchodzić  kilka konstrukcji. 

Najprostsza z nich mogłoby polegać  na odroczeniu kontroli PSP do czasu pierwszego 

postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia 

zintegrowanego wszczętego po oddaniu instalacji do użytkowania. Alternatywne 

mogłoby się  sprowadzać  do wprowadzenia samoistnego obowiązku wystąpienia przez 

prowadzącego instalację  do PSP o kontrolę  instalacji przed oddaniem jej do 

użytkowania albo tuż  po. 

Aktualny stan prawny — istota przedmiotowego problemu prawnego 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

wprowadziła do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska („POS") m.in. 

art. 183c. Zgodnie z przepisem art. 183c ust. 1 POS pozwolenie na wytwarzanie odpadów 

jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) PSP 

kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania 

odpadów, w zakresie spełniania wymagań  określonych w przepisach dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o 

których mowa w operacie przeciwpożarowym wskazanym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach („UO")1. Ponieważ  do wniosków o wydanie pozwoleń  zintegrowanych stosuje 

się  wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń  na wytwarzanie odpadów2, taka 

kontrola dotyczy też  postępowań  w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. 

Z uwagi na to, że przepisy o wydawaniu pozwoleń  stosuje się  odpowiednio do zmiany ich 

warunków3, omawiana kontrola dotyczy zmiany pozwolenia zintegrowanego i 

1  Art. 42 ust. 4b pkt 1 UO. 

2 Art. 208 ust. 1 POŚ. 

3 Art. 192 POŚ. 
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pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Aktualnie w praktyce organy ochrony środowiska 
wymagają  przeprowadzenia kontroli przez PSP najczęściej w tych sprawach, w których 

zmiana pozwolenia zintegrowanego dotyczy jakkolwiek gospodarki odpadami. 

Jak wskazano na wstępie, omawiany wymóg rodzi problemy praktyczne na gruncie przepisu 

POŚ, który na zasadzie wyjątku od przyjętego przez ustawodawcę  założenia ogólnego, iż  
pozwolenia na korzystanie ze środowiska (w tym zintegrowane) wydaje się  dla instalacji 
istniejących i gotowych do użytkowania, dopuszcza wydanie pozwolenia na wniosek 
podmiotu dopiero podejmującego realizację  nowej instalacji.' Jednocześnie Paś  nie 
przewiduje żadnych odmienności w postępowaniu dotyczącym wydania takiego pozwolenia 
względem postępowań  dotyczących wydania pozwolenia dla instalacji istniejącej5. W 
szczególności dotyczy to art. 183c ust. 1 Paś  i kontroli PSP w zakresie gospodarowania 

odpadami, który to przepis znajduje zastosowanie także w postępowaniu w sprawie wydania, 

jak i odpowiednio w przypadku zmiany pozwolenia dotyczącego instalacji w budowie. 

W efekcie w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub 

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w budowie wspomniany przepis literalnie 

wymaga przeprowadzenia przez PSP kontroli gospodarowania odpadami na terenie 

obiektu, który jeszcze nie powstał. Można wręcz twierdzić, że taka sytuacja stawia pod 

znakiem zapytania sens istnienia instytucji pozwolenia wydawanego na rzecz podmiotu 

podejmującego realizację  instalacji w sytuacji, gdy w praktyce takiego pozwolenia nie można 

byłoby wydać  z uwagi na niemożność  skontrolowania przez PSP instalacji w budowie. 

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, ze uchwalone niedawno zmiany w prawie w postaci 

ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw wprowadzają  pewne odstępstwa od przedmiotowego 

obowiązku kontroli PSP. Niemniej sygnalizowany tu problem pozostanie aktualny dla 

instalacji wytwarzających nie tylko odpady niepalne i nie będących zakładami stwarzającymi 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

3 Ewentualne zmiany w prawie dotyczące wyłączenia obowiązku prowadzenia przez PSP 

kontroli instalacji przed oddaniem ich do użytkowania 

Wychodząc z założenia, że konstrukcja art. 183c ust. 1 POS w aktualnym brzmieniu rodzi 

istotne problemy praktyczne, które ujawniać  się  będą  w stosunku do pozwoleń  na 

wytwarzanie odpadów i pozwoleń  zintegrowanych wydawanych na rzecz podmiotów 

podejmujących realizację  instalacji, za celowe należałoby uznać  co najmniej rozważenie 

wprowadzenia zmian w prawie, które rozwiązałyby ten problem. Jedynym możliwym 

rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się  być  wprowadzenie przepisu wyłączającego 
stosowanie art. 183c ust. 1 POS w stosunku do pozwoleń  na wytwarzanie odpadów i 

4 Art. 191a POŚ. 

5  Nie licząc dodatkowych postanowień  w treści pozwolenia. 
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pozwoleń  zintegrowanych wydawanych na podstawie art. 191a POS. Wydanie 

wspomnianych pozwoleń  po takich zmianach w prawie nie byłoby uzależnione od 

przeprowadzenia przez PSP kontroli instalacji w trakcie realizacji. 

Jednocześnie mamy świadomość, że wprowadzenie obligatoryjnych kontroli instalacji 

objętych pozwoleniami na wytwarzanie odpadów i pozwoleniami zintegrowanymi w zakresie 

warunków przeciwpożarowych stanowiło jedno z kluczowych rozwiązań  mających ukrócić  
nadużycia i uchybienia w szeroko pojętym gospodarowaniu odpadami. Stąd też  rozważane 

zmiany w prawie nie powinny przewidywać  generalnej możliwości uniknięcia kontroli 

PSP przez prowadzących instalacje wytwarzające odpady, dla których pozwolenie na ich 

wytwarzanie lub pozwolenie zintegrowane zostały wydane w oparciu o art. 191a POS. 

Dlatego proponowane wyłączenie obowiązku poddania instalacji kontroli PSP powinno 

obowiązywać  tylko do momentu oddania instalacji do użytkowania. Jeżeli zaś  chodzi o 

szczegółowe rozwiązania legislacyjne w grę  wchodzi kilka możliwości, które zostały 

zarysowane poniżej. 

3.1 Odroczenie obowiązku przeprowadzenia kontroli instalacji przez PSP do 

pierwszego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów / pozwolenia zintegrowanego 

Pierwsze z rozważanych rozwiązań  zakłada wprowadzenie przepisu, który uczyniłby kontrolę  
warunków przeciwpożarowych prowadzoną  przez PSP obligatoryjnym elementem 

pierwszego postępowania wszczętego w sprawie zmiany pozwolenia po oddaniu 

instalacji do użytkowania i to niezależnie od zakresu zmian wprowadzanych w 

pozwoleniu. Zbliżone podejście ustawodawca zastosował  już  np. w odniesieniu do 

obowiązku sporządzenia tzw. raportu początkowego dla instalacji wymagających pozwolenia 

zintegrowanego, wprowadzonego ustawą  z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo 

ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.' Jedyną  wadą  tego rozwiązania jest 

prawdopodobne oddalenie w czasie kontroli instalacji względem momentu jej oddania do 

eksploatacji. Okolicznością  decydującą  o momencie kontroli byłoby zaś  to, kiedy prowadzący 

instalację  wystąpi z wnioskiem o zmianę  pozwolenia. Z drugiej strony praktyka obrotu 

dowodzi jednak, że gospodarka odpadami w instalacjach ulega częstym zmianom 
implikującym konieczności zmiany pozwoleń, co też  czyniłoby taką  kontrolę  PSP z 
reguły nieuchronną  w umiarkowanym horyzoncie czasowym. 

O ile negatywna opinia PSP o spełnieniu wymagań  określonych w przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej i w operacie przeciwpożarowym stanowi negatywną  przesłankę  wydania 

pozwolenia, to odroczenie takowej kontroli w rozważanym tu modelu do momentu po 

uzyskaniu pozwolenia i oddania instalacji do użytkowania, czyniłoby taką  odmowę  
bezskuteczną. Nie można odmówić  wydania pozwolenia w sytuacji, gdy to już  zostało 

Art. 29 przywołanej tu ustawy wymagał, by prowadzący instalację, która podlegała obowiązkowi sporządzenia raportu 
początkowego przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po wejściu w życie 
omawianej nowelizacji i dokonaniu obligatoryjnej zmiany pozwolenia prowadzonej z urzędu, opracował  i złożył  stosowny raport 
początkowy. Obowiązek ten materializował  się  zupełnie niezależnie od zakresu zmiany pozwolenia zintegrowanego objętej 
danym postępowaniem. 
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wydane. Niemniej, w POŚ  przewidziano skuteczny mechanizm sankcji z tytułu 
eksploatowania instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów POS lub 

UO. W takim bowiem przypadku organ ochrony środowiska ma prawo cofnąć  lub 
ograniczyć  pozwolenie bez odszkodowania.7  W naszej ocenie narzędzie to powinno 
spełnić  rolę  środka mobilizującego prowadzących instalacje do tego, by przestrzegali 

warunków gospodarowania odpadami podlegających kontroli PSP, stanowiąc ekwiwalent 

przepisu o odmowie wydania pozwolenia w przypadku negatywnego stanowiska PSP. 

Od strony szczegółowych rozwiązań, proponowane zmiana legislacyjna mogłaby polegać  na 
dodaniu do art. 183c POS ustępu 8, w którym ujęty zostałby opisany wyżej mechanizm. 
Substytutem art. 183c ust. 4 PO6 dotyczącego postanowienia komendanta powiatowego 

(miejskiego) PSP negatywnie opiniującego spełnienie wymagań  określonych w przepisach o 

ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność  z warunkami ochrony przeciwpożarowej mogłoby 
być  odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 195 ust. 1 pkt 1 Paś  w takim przypadku. 

3.2 Odroczenie obowiązku przeprowadzenia kontroli instalacji przez PSP do 

momentu oddawania instalacji do użytkowania 

W ramach alternatywnego rozwiązania rozważana tu kontrola PSP mogłaby być  prowadzona 

już  po oddaniu danej instalacji do użytkowania, ale poza ramami postępowania w sprawie 

zmiany pozwolenia zintegrowanego — niejako samoistnie. Mogłoby to polegać  na tym, że 

prowadzący instalację  byłby zobowiązany do wystąpienia do PSP z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli w określonym terminie po dniu oddania instalacji do 

użytkowania. Sankcją  za niewypełnienie tego obowiązku, konieczną  zapewne z punktu 

widzenia ustawodawcy, mogłoby być  np. wygaśnięcie pozwolenia w zakresie dotyczącym 

odpadów. 

Punktem zaczepienia dla rozważanego wyżej obowiązku mogłyby być  mechanizmy 

powiązane z art. 76 POS, a konkretnie art. 76 ust. 3 POS stanowiący, że nowo zbudowany 

lub przebudowany obiekt budowlany, zespól obiektów lub instalacja nie mogą  być  
eksploatowane, jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są  dotrzymywane 

wynikające z mocy prawa standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu warunki emisji, 

ustalone dla fazy po zakończeniu rozruchu. Proponowana konstrukcja mogłaby przybrać  
postać  art. 183c ust. 8 Paś, który znosiłby obowiązek kontroli PSP w stosunku do instalacji, 

które wystąpiły o pozwolenie na wytwarzanie odpadów (pozwolenie zintegrowane) na 

podstawie art. 191a i odsyłał  w tym zakresie do np. nowo dodanego art. 76 ust 3a POS. 

Proponowany art. 76 ust 3a POS, z założenia zbliżony do art. 76 ust. 3 Paś  obligowałby zaś  
prowadzącego instalację, którego dotyczą  obowiązki z art. 183c Paś  i które to obowiązki 

zostały odroczone z uwagi na wspomniany art. 191a POS, do wystąpienia do organu PSP 

o przeprowadzenie kontroli instalacji i uzyskania postanowienia z art. 183c ust. 3 POS 

w ciągu np. 6 miesięcy od momentu oddania instalacji do użytkowania. 

7 Art. 195 ust. 1 pkt 1 POŚ. 



Kolejne rozwiązanie — zbliżone do tego sygnalizowanego powyżej również  bazuje na 

ogólnych przepisach POS dotyczących realizacji inwestycji, w postaci art. 76 POS, które 

określają  warunki, jakie musi spełnić  nowo zbudowana instalacja przed oddaniem jej do 

użytkowania. Ewentualną  kontrolę  instalacji, która uzyskała wzmiankowane pozwolenie na 

etapie budowy, prowadzoną  przez PSP można byłoby wkomponować  we wspomniany 

przepis jako obowiązek warunkujący możliwość  oddania tej instalacji do użytkowania. 

Niedopełnienie takiego obowiązku mogłoby się  wiązać  z sankcją  administracyjną  w postaci 

wstrzymania oddania do użytkowania.' 

Jeżeli chodzi o szczegółowe zmiany w przepisach, to niniejszy wariant różniłby się  od opcji 

rozważanej powyżej tym, że mechanizm wprowadzany do art. 76 POS byłby bardziej zbliżony 

do art. 76 ust. 4 POS. Ten zaś  przepis przewiduje szczególne obowiązki ciążące na 

inwestorze tuż  przed oddaniem określonych kategorii przedsięwzięć  do użytkowania. Zmiana 

polegałaby np. na dodaniu do ustawy art. 76 ust. 5 POS przewidującego obowiązek 

uzyskania postanowienia z art. 183c ust. 3 POS przed oddaniem instalacji do 

użytkowania pod rygorem wstrzymania (nie dopuszczenia) do użytkowania instalacji. 

Podsumowując wątek ewentualnych zmian w prawie pragniemy jeszcze raz podkreślić, że 

w naszej ocenie, na dłuższą  metę  aktualna konstrukcja obowiązku poddania instalacji 

kontroli PSP w ramach wydania lub zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub 

pozwolenia zintegrowanego wymaga korekty. Obecnie wysoce ryzykownym jest wydanie 

lub zmiana takiego pozwolenia, jeżeli jest to pozwolenie wydawane dla instalacji w budowie. 

Wśród potencjalnych wariantów rozwiązania tego problemu, jako prostszy i mniej uciążliwy 

dla prowadzących instalacje jawi się  ten, który zakłada odroczenie omawianej kontroli do 

czasu pierwszego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub 

pozwolenia zintegrowanego po oddaniu instalacji do użytkowania. Z perspektywy szeroko 

pojętego przeciwdziałania nadużyciom w gospodarowaniu odpadami, rozwiązaniem bardziej 
pożądanym może być  kontrola prowadzona w określonym terminie przed oddaniem instalacji 

do użytkowania, względnie po oddaniu instalacji do użytkowania, wszczynana bez związku ze 

sprawą  zmiany pozwoleń. 

ł ł

8 W tym zakresie w grę  wchodziłaby np. zmiana art. 365 POŚ, który odnosi się  do wstrzymania przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony Środowiska użytkowania instalacji oddanych do eksploatacji z naruszeniem przepisów prawa. 
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