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Celem niniejszego artykuøu jest analiza zagadnienÂ zwiaÎzanych
z ochronaÎ powietrza. Problematyka ta, nalezÇaÎca do tzw. prawa emisyjnego, spotyka sieÎ z duzÇym zainteresowaniem doktryny, co uzasadnia wyboÂr tematu niniejszego artykuøu.
W prawie ochrony sÂrodowiska mozÇemy wyroÂzÇnicÂ dwojakiego
rodzaju emisje, mianowicie:
± substancje, pod pojeÎciem ktoÂrych rozumiemy pierwiastki chemiczne oraz ich zwiaÎzki, mieszaniny lub roztwory wysteÎpujaÎce w sÂrodowisku, a takzÇe powstaøe w wyniku dziaøalnosÂci czøowieka,
± energie, gdzie mozÇemy wyodreÎbnicÂ ciepøo, haøas, wibracje, pola
elektromagnetyczne1.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego
jakosÂci poprzez ograniczanie emisji substancji zanieczyszczajaÎcych
do dopuszczalnych dla nich poziomoÂw. Uregulowana jest przepisami
zawartymi w art. 85 do 96 i 137 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ±
Prawo ochrony sÂrodowiska2, a takzÇe wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, tj.:
± rozporzaÎdzeniem Ministra SÂrodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji w powie1

s. 200.
2

Por. A. L i p i nÂ s k i, Prawne podstawy ochrony sÂrodowiska, Zakamycze 2002,
Dz. U. Nr 62, poz. 627, z poÂzÂn. zm.
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trzu, alarmowych poziomoÂw niektoÂrych substancji w powietrzu oraz
marginesoÂw tolerancji dla dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych
substancji3,
± rozporzaÎdzeniem Ministra SÂrodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartosÂci odniesienia dla niektoÂrych substancji w powietrzu4,
± rozporzaÎdzeniem Ministra SÂrodowiska z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych z procesoÂw technologicznych i operacji technicznych5,
± rozporzaÎdzeniem Ministra Ochrony SÂrodowiska, ZasoboÂw Naturalnych i LesÂnictwa z dnia 18 wrzesÂnia 1998 r. w sprawie szczegoÂøowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajoÂw i ilosÂci substancji zanieczyszczajaÎcych oraz wymaganÂ,
jakim powinna odpowiadacÂ dokumentacja niezbeÎdna do wydania
decyzji ustalajaÎcej rodzaje i ilosÂci substancji zanieczyszczajaÎcych dopuszczonych do wprowadzania do powietrza6.
W mysÂl ustawy ochrona powietrza polega na zapobieganiu, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczajaÎcych, a celem jej jest zmniejszenie steÎzÇenÂ substancji
zanieczyszczajaÎcych w powietrzu do dopuszczalnego poziomu lub
utrzymanie ich na poziomie nieprzekraczajaÎcym obowiaÎzujaÎcych
wielkosÂci dopuszczalnych steÎzÇenÂ substancji. Zanieczyszczeniem powietrza jest wprowadzanie do powietrza substancji staøych, ciekøych
lub gazowych w ilosÂciach, ktoÂre mogaÎ ujemnie wpøynaÎcÂ na zdrowie
czøowieka, klimat, przyrodeÎ zÇywaÎ, glebeÎ, wodeÎ lub spowodowacÂ inne
szkody w sÂrodowisku.
Artykuø obejmuje rozwazÇania wedøug stanu prawa i literatury na
dzienÂ 1 kwietnia 2003 r.
3

Dz. U. Nr 87, poz. 796.
Dz. U. z 2003 r., Nr 1, poz. 12.
5
Dz. U. Nr 87, poz. 957. RozporzaÎdzenie to straciøo moc z dniem 30 czerwca
2003 r. poprzez uchylenie posÂrednie zgodne z dyspozycjaÎ art. 4.1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy ± Prawo ochrony sÂrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektoÂrych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085).
6
Dz. U. Nr 124, poz. 819. RozporzaÎdzenie to straciøo moc z dniem 30 czerwca
2003 r. poprzez uchylenie posÂrednie zgodne z dyspozycjaÎ art. 4.1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy ± Prawo ochrony sÂrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektoÂrych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085).
4
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I. NORMY IMISYJNE I EMISYJNE

Do najwazÇniejszych instrumentoÂw prawnych w dziedzinie ochrony powietrza nalezÇaÎ normy dopuszczalnych steÎzÇenÂ substancji zanieczyszczajaÎcych w powietrzu oraz generalne normy emisji okresÂlone
tylko dla niektoÂrych zanieczyszczenÂ, pochodzaÎcych z okresÂlonych rodzajoÂw procesoÂw technologicznych.
1. NORMY IMISYJNE

Tego typu normy zawarte saÎ w rozporzaÎdzeniu Ministra SÂrodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosÂci odniesienia dla
niektoÂrych substancji w powietrzu i uzupeønione w rozporzaÎdzeniu
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomoÂw niektoÂrych
substancji w powietrzu oraz marginesoÂw tolerancji dla dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji7.
Na podstawie takich norm ustala sieÎ stopienÂ zanieczyszczenia
powietrza, uwzgleÎdniany przy podejmowaniu wszelkich przedsieÎwzieÎcÂ, z ktoÂrymi zwiaÎzane jest wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych. Dopuszczalne steÎzÇenia uwzgleÎdniane saÎ na
etapie planowania i realizacji inwestycji oraz przy ustalaniu indywidualnych norm emisji zanieczyszczenÂ dla poszczegoÂlnych podmiotoÂw.
RozporzaÎdzenie z dnia 5 grudnia 2002 r. zawiera bardzo obszernaÎ
listeÎ substancji zanieczyszczajaÎcych: øaÎcznie 167 pozycji8. Na lisÂcie
znajdujaÎ sieÎ substancje zanieczyszczajaÎce wysteÎpujaÎce powszechnie
i te, ktoÂrych unormowanie wynika z duzÇej szkodliwosÂci dla ludzi;
nalezÇy je uwzgleÎdniacÂ przy dokonywaniu oceny stanu zanieczyszczenia powietrza na drodze pomiarowej. StaÎd tøo substancji, beÎdaÎce
tresÂciaÎ tejzÇe listy, jest aktualnym stanem jakosÂci powietrza ± okresÂ7
Por. np. dyspozycjeÎ § 4.2 rozporzaÎdzeniu z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U.
z 2003 r., Nr 1, poz. 12).
8
Por. ZaøaÎcznik nr 1 rozporzaÎdzenia.
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lonym przez wøasÂciwy inspektorat ochrony sÂrodowiska ± stanowiaÎcym usÂrednione steÎzÇenie dla roku. Dla substancji niezawartych w wymienionym zaøaÎczniku tøo uwzgleÎdnia sieÎ w wysokosÂci 10% wartosÂci
odniesienia usÂrednionej dla roku. NalezÇy dodacÂ, izÇ wyjaÎtkiem saÎ tu
zakøady, z ktoÂrych substancje wyprowadzane saÎ do powietrza za pomocaÎ wyøaÎcznie emitoroÂw o wysokosÂci nie mniejszej nizÇ 100 metroÂw.
W tym wypadku nie uwzgleÎdnia sieÎ tøa przy obliczeniach poziomoÂw
substancji w powietrzu.
Warto zauwazÇycÂ, zÇe zgodnie z orzecznictwem Naczelnego SaÎdu
Administracyjnego warunkiem koniecznym do ustalenia indywidualnej emisji dopuszczalnej jest ustalenie w rozporzaÎdzeniu jej dopuszczalnego steÎzÇenia w powietrzu.
Listy substancji wraz z ich dopuszczalnymi wartosÂciami steÎzÇenÂ
znajdujaÎ sieÎ w zaøaÎcznikach do rozporzaÎdzenia Ministra SÂrodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomoÂw niektoÂrych
substancji w powietrzu oraz marginesoÂw tolerancji dla dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji9. ZaøaÎcznik nr 1 cytowanego
rozporzaÎdzenia zawiera dopuszczalne wartosÂci steÎzÇenÂ substancji zanieczyszczajaÎcych w powietrzu obowiaÎzujaÎce na terenie caøego kraju,
a w zaøaÎcznikach 2 i 3 okresÂlono ostrzejsze normy dla niektoÂrych
substancji, kierujaÎc sieÎ wrazÇliwosÂciaÎ ekosystemoÂw na dziaøanie tych
substancji. Ostrzejsze wartosÂci ustalono dla obszaroÂw ochrony uzdrowiskowej i parkoÂw narodowych. Natomiast zaøaÎcznik nr 4 obejmuje substancje, dla ktoÂrych podano poziomy alarmowe. WartosÂci
dopuszczalnych steÎzÇenÂ niektoÂrych substancji zanieczyszczajaÎcych beÎdaÎ ulegaøy zaostrzeniu, poczaÎwszy od 2005 r.
2. NORMY EMISYJNE

Generalne normy emisji okresÂlone zostaøy w rozporzaÎdzeniu Ministra SÂrodowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do
powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych z procesoÂw technologicz9

Dz. U. Nr 87, poz. 796.
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nych i operacji technicznych10. MajaÎ one zastosowanie do zÂroÂdeø
beÎdaÎcych urzaÎdzeniami technicznymi, w ktoÂrych nasteÎpuje proces
spalania paliw w celu wytworzenia energii elektrycznej i/lub energii
cieplnej w wodzie, parze wodnej lub innym nosÂniku, z wyøaÎczeniem
jednak procesoÂw, w ktoÂrych produkty spalania wykorzystywane saÎ
bezposÂrednio w procesach wytwoÂrczych, a takzÇe z wyøaÎczeniem procesoÂw spalania odpadoÂw komunalnych i niebezpiecznych. RozporzaÎdzenie to nie ma zastosowania do spalania w silnikach spalinowych.
RozporzaÎdzenie okresÂla dopuszczalne normy emisyjne dla dwutlenku siarki, tlenkoÂw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, pyøu
i tlenku weÎgla11. Normy te saÎ zroÂzÇnicowane w zalezÇnosÂci od tego, czy
proces spalania przebiega w tzw. zÂroÂdle nowym czy tezÇ w tzw. zÂroÂdle
istniejaÎcym. Za ¹zÂroÂdøo noweº rozporzaÎdzenie uznaje takie, do ktoÂrego uzÇytkowania przystaÎpiono po dniu 28 marca 1990 r. ± dla tych
normy saÎ ostrzejsze i zawiera je zaøaÎcznik nr 1 do rozporzaÎdzenia12.
¹ZÂroÂdøa istniejaÎceº to te, do uzÇytkowania ktoÂrych przystaÎpiono
przed dniem 29 marca 1990 r.13 Normy emisyjne dla tych zÂroÂdeø
zawiera zaøaÎcznik nr 2 do rozporzaÎdzenia, przy czym podaje on roÂwniezÇ czas ich obowiaÎzywania. Do 31 grudnia 2005 r. obowiaÎzujaÎ dla
tych zÂroÂdeø normy øagodniejsze (w zasadzie na poziomie wymaganÂ
ustalonych wedøug poprzednio obowiaÎzujaÎcego rozporzaÎdzenia). Od
1 stycznia 2006 r. wymagania te wzrosnaÎ, zwøaszcza w odniesieniu do
emisji dwutlenku siarki i pyøu ze spalania weÎgla kamiennego, brunatnego oraz koksu, a takzÇe w odniesieniu do emisji dwutlenku siarki
pochodzaÎcej ze spalania paliw ciekøych. Normy te saÎ okresÂlone do
31 grudnia 2010 r.14
RozporzaÎdzenie przewiduje roÂwniezÇ szczegoÂlne przypadki okresÂlenia dopuszczalnej emisji. RozwiaÎzania te dotyczaÎ zÂroÂdeø, z ktoÂrych
10
Dz. U. Nr 87, poz. 957. RozporzaÎdzenie to straciøo moc z dniem 30 czerwca
2003 r. poprzez uchylenie posÂrednie zgodne z dyspozycjaÎ art. 4.1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy ± Prawo ochrony sÂrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektoÂrych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085).
11
Dz. U. z 2001 r., Nr 87, poz, 957, § 6.1.
12
TamzÇe.
13
Dz. U. z 2001 r., Nr 87, poz, 957, § 6.2.
14
Dz. U. z 2001 r., Nr 87, poz, 957, § 15.1.
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gazy odlotowe odprowadzane saÎ wspoÂlnym emitorem, zÂroÂdeø tzw.
szczytowych, pracujaÎcych tylko w okresie zwieÎkszonego zapotrzebowania na energieÎ, oraz zÂroÂdeø wielopaliwowych, w tym zÂroÂdeø eksploatowanych przez rafinerie ropy naftowej, w ktoÂrych spalane saÎ na
wøasne potrzeby pozostaøosÂci z przerobu ropy naftowej. Jako zasadeÎ
przyjeÎto uznawanie za dotrzymane wymagania z zakresu ochrony
powietrza ± w przypadku zÂroÂdeø wøaÎczonych do wspoÂlnego emitora
± jezÇeli nie jest przekroczona sÂrednia z dopuszczalnych emisji odpowiadajaÎcych tym zÂroÂdøom, wazÇona wzgleÎdem nominalnego nateÎzÇenia
przepøywu objeÎtosÂci gazoÂw odlotowych15. ZasadeÎ teÎ rozszerzono, ale
tylko do konÂca 2005 r., w przypadku zÂroÂdeø istniejaÎcych nalezÇaÎcych do
jednego zakøadu, zlokalizowanych na jednym terenie oraz gdy zÂroÂdøo
istniejaÎce zostaøo zlikwidowane i zastaÎpione zÂroÂdøem nowym. W tych
sytuacjach wystarczy dotrzymacÂ sÂredniej z dopuszczalnych emisji odpowiadajaÎcych zÂroÂdøom pracujaÎcym w zakøadzie, wazÇonej wzgleÎdem
nominalnego nateÎzÇenia przepøywu objeÎtosÂci gazoÂw odlotowych.

II. OBOWIAÎZKI

Jednostki organizacyjne, tj. przedsieÎbiorcy w rozumieniu ustawy
o dziaøalnosÂci gospodarczej i jednostki organizacyjne nie prowadzaÎce
dziaøalnosÂci gospodarczej, saÎ obowiaÎzane stosowacÂ metody, technologie i sÂrodki techniczne chroniaÎce powietrze przed zanieczyszczeniem. UzÇytkownicy silnikoÂw spalinowych saÎ obowiaÎzani do utrzymania tych silnikoÂw w stanie technicznym zabezpieczajaÎcym powietrze
przed zanieczyszczeniem ponad wielkosÂci okresÂlone w odreÎbnych
przepisach.
Jednostka organizacyjna wprowadzajaÎca do powietrza substancje
zanieczyszczajaÎce jest obowiaÎzana, z wyjaÎtkiem przypadkoÂw okresÂlonych w ustawie, posiadacÂ decyzjeÎ ustalajaÎcaÎ rodzaje i ilosÂci substancji zanieczyszczajaÎcych dopuszczonych do wprowadzania do powie15

TamzÇe.
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trza (decyzja o dopuszczalnej emisji)16. ObowiaÎzek ten nie dotyczy
jednostek organizacyjnych wprowadzajaÎcych do powietrza substancje zanieczyszczajaÎce powstaøe w wyniku parowania paliw przy przeøadunku oraz substancje zanieczyszczajaÎce powstajaÎce w procesach
spalania w silnikach spalinowych i w zÂroÂdøach o øaÎcznej wydajnosÂci
cieplnej do 0,5 MW opalanych weÎglem kamiennym lub olejem oraz
do 1 MW opalanych koksem, drewnem, søomaÎ lub gazem.
RozporzaÎdzenie Ministra SÂrodowiska z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych z procesoÂw technologicznych i operacji technicznych17 zawiera
przepisy dotyczaÎce prowadzenia pomiaroÂw steÎzÇenÂ substancji w gazach odlotowych. Ze wzgleÎdu jednak na jego zakres przedmiotowy
odnosicÂ sieÎ to beÎdzie tylko do zÂroÂdeø emisji, ktoÂrych to rozporzaÎdzenie dotyczy. Zgodnie z rozporzaÎdzeniem pomiary steÎzÇenÂ substancji
zanieczyszczajaÎcych w gazach odlotowych nalezÇy prowadzicÂ w sposoÂb
ciaÎgøy, jezÇeli moc zÂroÂdøa wynosi co najmniej 300 MW lub gdy wspoÂlnym emitorem odprowadzane saÎ gazy odlotowe ze zÂroÂdeø o øaÎcznej
mocy cieplnej co najmniej 300 MW.
Pomiary steÎzÇenÂ substancji zanieczyszczajaÎcych w gazach odlotowych z innych zÂroÂdeø energetycznych nizÇ wyzÇej opisane nalezÇy prowadzicÂ okresowo, w seriach pomiarowych, co najmniej dwukrotnie
w ciaÎgu roku kalendarzowego. Ten obowiaÎzek dotyczy tylko jednostek organizacyjnych, ktoÂre saÎ obowiaÎzane posiadacÂ decyzjeÎ o dopuszczalnej emisji.
NiezalezÇnie od powyzÇszych regulacji, na obszarze, na ktoÂrym
nastaÎpiøo przekroczenie dopuszczalnych steÎzÇenÂ substancji zanieczyszczajaÎcych, starosta mozÇe ± w drodze decyzji ± naøozÇycÂ na jednostkeÎ
organizacyjnaÎ prowadzaÎcaÎ dziaøalnosÂcÂ powodujaÎcaÎ wprowadzanie
substancji zanieczyszczajaÎcych obowiaÎzek rejestrowania pomiaroÂw
steÎzÇenÂ tych substancji w powietrzu. DecyzjeÎ takaÎ dla obiektoÂw zali16

ObowiaÎzek posiadania decyzji okresÂla art. 180 w powiaÎzaniu z art. 183.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ± Prawo ochrony sÂrodowiska.
17
Dz. U. Nr 87, poz. 957. RozporzaÎdzenie to straciøo moc z dniem 30 czerwca
2003 r. poprzez uchylenie posÂrednie zgodne z dyspozycjaÎ art. 4.1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy ± Prawo ochrony sÂrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektoÂrych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085).
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czonych do inwestycji szczegoÂlnie szkodliwych dla sÂrodowiska i zdrowia ludzi wydaje wojewoda.
Na mocy art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ± Prawo ochrony sÂrodowiska18 wojewoda zostaø upowazÇniony do wydania rozporzaÎdzenia, w ktoÂrym mozÇe okresÂlicÂ dla terenu wojewoÂdztwa lub jego
czeÎsÂci jakosÂcÂ albo rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania przez
wymienione jednostki organizacyjne oraz przez osoby fizyczne, a takzÇe sposoÂb realizacji i kontroli tego obowiaÎzku. RozporzaÎdzenie to
mozÇe wydacÂ tylko w celu ograniczenia zagrozÇenia dla zdrowia lub
zÇycia ludzi, zapobiezÇenia zniszczeniu sÂrodowiska lub zabytkoÂw. Jest
ono aktem prawa miejscowego i jako takie podlega ogøoszeniu
w dzienniku urzeÎdowym wojewoÂdztwa. KazÇdy, czyj interes prawny
lub uprawnienie zostaøo naruszone przepisem aktu prawa miejscowego wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, mozÇe ±
po bezskutecznym wezwaniu organu, ktoÂry wydaø przepis, lub organu upowazÇnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru (Prezes
Rady MinistroÂw) do usunieÎcia naruszenia ± zaskarzÇycÂ przepis do
saÎdu administracyjnego.
Kolejnym zÂroÂdøem reglamentacji emisji substancji zanieczyszczajaÎcych do powietrza jest art. 86.1 cytowanej ustawy.
Minister wøasÂciwy do spraw sÂrodowiska w porozumieniu z ministrem wøasÂciwym do spraw zdrowia okresÂla alarmowe poziomy steÎzÇenÂ zanieczyszczenÂ dla stref. Natomiast zgodnie z dyspozycjaÎ art. 89.1
wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu
w danej strefie, a przypadku ryzyka wystaÎpienia ich przekroczenÂ lub
poziomoÂw alarmowych okresÂla plan dziaøanÂ kroÂtkoterminowych
obejmujaÎcych:
1. ListeÎ podmiotoÂw korzystajaÎcych ze sÂrodowiska, obowiaÎzanych
do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazoÂw
lub pyøoÂw do powietrza;
2. SposoÂb organizacji i ograniczenÂ lub zakazu ruchu pojazdoÂw,
maszyn i urzaÎdzenÂ napeÎdzanych silnikami spalinowymi;
3. PosteÎpowanie organoÂw, instytucji i jednostek organizacyjnych
oraz zachowanie sieÎ obywateli w razie wystaÎpienia przekroczenÂ;
18

Dz. U. Nr 62, poz. 627, z poÂzÂn. zm.
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4. OkresÂlenie trybu i sposobu ogøaszania o zaistnieniu przekroczenÂ19.
Dalsze czynnosÂci wojewody zalezÇaÎ od tego, czy przekroczenie
steÎzÇenÂ mozÇe w pewnych warunkach nastaÎpicÂ, czy tezÇ juzÇ nastaÎpiøo.
W przypadku ryzyka wystaÎpienia przekroczenÂ dopuszczalnych lub
alarmowych poziomoÂw substancji w powietrzu na podstawie udosteÎpnionych przez wojewoÂdzkiego inspektora ochrony sÂrodowiska
wynikoÂw badanÂ i obserwacji oraz ocen i prognoz stanu sÂrodowiska
wojewoda ogøasza stan alarmowy w sposoÂb zwyczajowo przyjeÎty na
danym terenie20. W drugim przypadku dodatkowo w odniesieniu do
przedsieÎwzieÎcia mogaÎcego znaczaÎco oddziaøywacÂ na sÂrodowisko wojewoda mozÇe w drodze decyzji naøozÇycÂ na podmiot prowadzaÎcy dziaøalnosÂcÂ powodujaÎcaÎ wprowadzanie substancji do powietrza obowiaÎzek rejestrowania pomiaroÂw poziomoÂw tych ostatnich21. W obydwu
przypadkach wojewoda informuje o sytuacji GøoÂwnego Inspektora
Ochrony SÂrodowiska, a w sytuacji alarmowej takzÇe ministra wøasÂciwego do spraw sÂrodowiska.

III. WNIOSKI

KoniecznosÂcÂ dbania o sÂrodowisko naturalne wymaga takzÇe zapewnienia jak najlepszej jakosÂci powietrza poprzez ograniczanie
emisji substancji zanieczyszczajaÎcych do dopuszczalnych dla nich poziomoÂw. StaÎd zasadaÎ jest, zÇe emisja dokonywana z instalacji wymaga
pozwolenia. Dla jego uzyskania niezbeÎdne jest uwzgleÎdnienie norm
regulujaÎcych dopuszczalne steÎzÇenia substancji zanieczyszczajaÎcych
w powietrzu oraz emisji okresÂlonych tylko dla niektoÂrych zanieczyszczenÂ, pochodzaÎcych ze specyficznych rodzajoÂw procesoÂw technologicznych, przez organ wydajaÎcy decyzjeÎ.
19
20
21

Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, art. 92.
Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, art. 93.1.
Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, art. 95.1.
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NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe przedstawione tu instrumenty jurydyczne
stawiajaÎ wymogi, by podmioty stosowaøy metody, technologie i sÂrodki
techniczne chroniaÎce powietrze przed zanieczyszczeniem. Zatem
otrzymanie pozwolenia na emisjeÎ do powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych pociaÎga za sobaÎ koniecznosÂcÂ sprostania takim obowiaÎzkom, jak: posiadanie decyzji o dopuszczalnej emisji, prowadzenie
pomiaroÂw emisji wynikajaÎcych z reglamentacji rodzajoÂw i jakosÂci
paliw oraz wynikajaÎcych z alarmowych poziomoÂw steÎzÇenÂ zanieczyszczenÂ.

