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Podstawy prawne oraz definicje

Unijne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 

listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED); 

Krajowe:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672);



Podstawy prawne oraz definicje

Najlepsze dostępne techniki - rozumie się przez to najbardziej efektywny 

oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia 

danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych 

technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisyjnych 

i innych warunków pozwolenia, mających na celu zapobieganie 

powstawaniu a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i 

oddziaływania  na środowisko jako całość, z tym że:

"technika" oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w 

jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana 

oraz likwidowana;

"dostępne techniki" oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, który 

umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, 

z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz 

rachunku kosztów i korzyści, a które to techniki prowadzący daną 

działalność może uzyskać;

"najlepsza technika" oznacza najbardziej efektywną technikę w 

osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako 

całości,



Podstawy prawne oraz definicje

Dokument referencyjny BAT - jest wynikiem wymiany informacji zorganizowanej
przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych,
sporządzony dla określonego rodzaju działalności i opisujący w szczególności
stosowane techniki, aktualne wielkości emisji i zużycia, techniki uwzględniane przy
okazji ustalania najlepszych dostępnych technik, a także opisujący konkluzje BAT oraz
wszelkie nowe techniki;

Rozdziały BREF-u

Zakres

Rozdział 1: Informacje ogólne

Rozdział 2: Stosowane procesy i techniki

Rozdział 3: Aktualne poziomy emisji i zużycia

Rozdział 4: Techniki brane pod uwagę przy określaniu BAT

Rozdział 5: Najlepsze Dostępne Techniki – (BAT) Conclusions

Rozdział 6: Pojawiające się techniki

Uwagi końcowe i rekomendacje
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Podstawy prawne oraz definicje

Konkluzje BAT - to dokument sporządzony na podstawie

dokumentu referencyjnego BAT, przyjmowany przez Komisję

Europejską, w drodze decyzji, zgodnie z przepisami

dotyczącymi emisji przemysłowych, formułujący wnioski

dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji

służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji powiązanych z

najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu,

powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych

przypadkach, odpowiednich sposobów przeprowadzenia

remediacji.
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Podstawy prawne oraz definicje

6

Graniczne wielkości emisyjne – czyli BAT AELs (wielkości emisji

powiązane z BAT)

Ustawa POŚ: Art. 3 pkt 4a) – przez graniczne wielkości emisyjne - rozumie

się przez to najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji

powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych

warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub

kombinacji najlepszych dostępnych technik;

Oznacza to, że organ ma obowiązek ustalić w pozwoleniu poziomy emisji nie

wyższe, niż najwyższe BAT-AELs



Podstawy prawne oraz definicje

Instalacja - rozumie się przez to:

stacjonarne urządzenie techniczne;

zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do 
których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie 
jednego zakładu;

budowle nie będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję.
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Podstawy prawne oraz definicje
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Dokumenty referencyjne BAT (BREFy) funkcjonują w europejskim jak

również krajowym porządku prawnym już od wielu lat, jednak dopiero

Dyrektywa 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED) wzmocniła

znacząco rolę wymagań BAT. Dyrektywa ta wprowadziła pojęcie –

Konkluzji BAT, publikowanych w formie decyzji wykonawczych

Komisji Europejskiej, które obowiązują wprost Kraje Członkowskie.

Najlepsze dostępne techniki (BAT) opisane są w dokumentach

referencyjnych BAT (BREF) przygotowywanych w ramach tzw. Procesu

Sewilskiego



Proces Sewilski

Przemysł Kraje CzłonkowskieTGR
kick-off meeting

Draft 1 (D1)

Draft 2 (D2) *

Spotkanie końcowe

Draft końcowy

Zbieranie danych Uwagi TGR

BREF

BAT
conclu-
sions

• Opinia Forum nt. 
BREFu

• Przyjęcie Konkluzji 
BAT przez Komitet 
Art. 75 IED

Konkluzje
BAT

* D2 opcjonalny

Czas trwania:

• 24 – 29 miesięcy (bez D2)

• 29 – 39 mmiesięcy (z D2)

Źródło: Komisja Europejska 
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Komitet 
art. 75

Forum 
art. 13

TGR

Przedstawiciele Ministra 
Środowiska

Przedstawiciele Ministra 
Środowiska oraz w 

wyjątkowych sytuacjach 
zainteresowanego 

przemysłu 

Przedstawiciele 
instytutów branżowych, 
przemysłu, jednostek 

badawczych oraz Ministra 
Środowiska    

Negatywna opinia na etapie Komitetu art.

75, wymaga decyzji Kierownictwa Resortu

Środowiska.



Konkluzje BAT

BREFy zakończone (konkluzje BAT przyjęte):

Przemysł szklarski (GLS),

Garbowanie skór (TAN),

Produkcja cementu, wapna i tlenku magnezu (CLM),

Przemysł chloro-alkaliczny (CAK),

Rafinacja olejów mineralnych i gazu (REF),

Przemysł celulozowo – papierniczy (PP),

Wspólne systemy oczyszczania ścieków i gazów odlotowych oraz 

zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW),

Produkcja żelaza i stali (IS).

Produkcja płyt drewnopochodnych (WBP),

Przemysł metali nieżelaznych (NFM),

Intensywny Chów Drobiu lub Świń (IRPP), 
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Konkluzje BAT

Intensywny Chów Drobiu lub Świń

Publikacja – 21 luty 2017 r. (Dz. U. UE)

Czas na analizę pozwolenia przez organ – 20 sierpień 2017 r.

Czas na dostosowanie instalacji do zapisów Konkluzji BAT

20 luty 2021 r.
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Techniki wymienione i opisane w niniejszych konkluzjach 

dotyczących BAT nie mają ani nakazowego, ani wyczerpującego 

charakteru. Dopuszcza się stosowanie innych technik, o ile 

zapewniają co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska.



Rodzaje instalacji, oraz specyfika 

pozwoleń zintegrowanych

Wymogi Dyrektywy IED odnoszą się do sześciu głównych kategorii 

działalności przemysłowej:

 Przemysłu energetycznego,

 Hutnictwo i przemysł metalurgiczny,

 Przemysłu mineralnego,

 Przemysłu chemicznego

 Obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

 Innych rodzajów działalności (m. in. przetwórstwa spożywczego i chowu lub hodowli       

trzody chlewnej i drobiu).

Rozporządzenie 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). 
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IRPP
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6. Inne rodzaje działalności:

8) do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:

a) 40 000 stanowisk dla drobiu

b) 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg

c) 750 stanowisk dla macior

Liczba instalacji:

a) 922

b) 120

c) 55



Intensywny Chów Drobiu lub 

Świń – BAT AEL
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Intensywny Chów Drobiu lub 

Świń – BAT AEL
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Intensywny Chów Drobiu lub 

Świń – BAT AEL
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Intensywny Chów Drobiu lub 

Świń – monitoring

Monitorowanie emisji

całkowita ilość azotu i fosforu wydalane w oborniku

emisje amoniaku do powietrza 

emisje zapachu do powietrza

* BAT od 23 do 28
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Ekoportal

Link: http://www.ekoportal.gov.pl/
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http://www.ekoportal.gov.pl/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Michał Chędożko

Departament Zarządzania Środowiskiem


