
PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMAGAJĄCYCH UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ 

zawsze znacząco oddziałujące na środowisko potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko 

 instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów 
niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej 
odpadów niebezpiecznych 

 instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
odpadów, inne niż zaliczane do przedsięwzięć zawsze 
znacząco oddziałujących na środowisko, z wyłączeniem 
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie 
większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość 
biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż 
produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji 
powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk 
odpadów; 

 stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 punkty do zbierania lub przeładunku złomu 

 zakłady przetwarzania: 
 w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1155, z późn. zm.), w których jest przetwarzany 
zużyty sprzęt zawierający substancje lub mieszaniny 
niebezpieczne, 

 zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których 
mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach                 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688), prowadzące 
przetwarzanie i recykling zużytych baterii                                
i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny 

 instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych                         
z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania 
do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione 
w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska               
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego 

 chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy 
czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą 
obsadę inwentarza) 

 chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)  

 chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli 
działalność ta prowadzona będzie: 
a. w odległości mniejszej niż 100 m od następujących 

terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów                        
i budynków, nie uwzględniając nieruchomości 
gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla 
będą prowadzone: 
 mieszkaniowych, 
 innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy 

i grzebowisk dla zwierząt, 
 zurbanizowanych niezabudowanych, 
 rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem 

kurhanów, pomników przyrody oraz terenów 
zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów 
oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, 

b. na obszarach objętych formami ochrony przyrody,                  
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w 
otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 
6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy 

 instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii 
elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej 
elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na 
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

 instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej 
energię wiatru inne niż zaliczane do przedsięwzięć zawsze 
znacząco oddziałujących na środowisko: 

 lokalizowane na obszarach objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 
1936), z wyłączeniem instalacji przeznaczonych 
wyłącznie do zasilania znaków drogowych                           
i kolejowych, urządzeń sterujących lub 
monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków 
nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, 
billboardów i tablic reklamowych, 



 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m. 

 

 instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub 
produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem 
tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie 
mniejszej niż 50 t na rok; 

 instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich,       
o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok 

 instalacje do uboju zwierząt 

 


