
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych  

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

16 listopada 2021 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych pn. „Kwestie problemowe 

przy zmianach pozwoleń zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji 

dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do przetwarzania 

odpadów - dotychczasowe doświadczenia” odbyło się w dniu 16 listopada 2021 roku 

w godzinach 9:00 - 10:30 w formie on-line za pomocą systemu MS Teams. W 

spotkaniu udział wzięli przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i 

urzędów marszałkowskich. 



    
 

 
 

2. Przedmiot spotkania – przebieg i podsumowanie spotkania 

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Grupy od powitania Uczestników, 

przedstawienia agendy spotkania oraz omówienia spraw organizacyjnych. W 

pierwszej kolejności zwrócono uwagę, że w odpowiedzi na opracowane na 

poprzednim spotkaniu stanowisko dotyczące zabezpieczenia roszczeń otrzymano 18 

stanowisk zwrotnych, z czego dwa zawierały uwagi. Następnie przystąpiono do 

przedstawienia propozycji listy tematów do realizacji w ramach działalności Grupy na 

rok 2022. Wśród zakładanych do realizacji tematów wymienione zostały między 

innymi: zabezpieczenie roszczeń na przykładzie innych krajów UE, egzekucja 

niepieniężna i wykonania zastępcze, problematyka chowu i hodowli drobiu, 

pozwolenia zintegrowane, zagadnienia ustawy o odpadach, bieżąca analiza 

ustawodawstwa. Na rok 2022 przewidziano również organizację warsztatów 

dotyczących tematyki decyzji środowiskowych oraz wyjazd studyjny. 

 

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Grupy oddała głos przedstawicielkom 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, które wygłosiły prezentację 

nt. “Instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów - kwestie 

interpretacyjne konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów”. 

 

Omawianie zagadnienia rozpoczęto od przedstawienia 4 podstawowych rodzajów 

instalacji występujących na obszarze województwa, które zakwalifikowano wstępnie 

do 10 procesów z konkluzji BAT. W tym kontekście omówione zostały wątpliwości 

dotyczące definicji zmieszanych odpadów stałych oraz możliwości jej zastosowania w 

przypadku kompostowania. Po kolei omówione zostały również wybrane konkluzje 

BAT, których stosowanie zdaniem prelegentek może budzić wątpliwości 

interpretacyjne.  

Omawianie konkluzji BAT 3 (wykazy strumieni ścieków) rozpoczęto od przedstawienia 

najczęściej spotykanych na terenie woj. małopolskiego przypadków instalacji, w 

których dochodzi do mieszania się strumieni ścieków technologicznych z wodami 



    
 

 
 

opadowymi oraz związanych z tym kwestii problematycznych na etapie rozpatrywania 

wniosków. Wśród największych z nich wymieniono: niewystarczająco dokładne opisy 

charakteryzujące powstające strumienie ścieków oraz zbyt liberalne podejście do 

strumieni ścieków powstających z etapów przetwarzania realizowanych poza 

obiektami zamkniętymi, które często mieszają się z wodami opadowymi. Tego rodzaju 

postępowanie prowadzi do konieczności narzucania przez organ wartości BAT-AEL na 

strumienie określane wcześniej jako wody opadowe, a które są w rzeczywistości 

mieszaniną wód opadowych i ścieków technologicznych. W dalszej kolejności 

przedstawiono dwa sposoby dostosowania istniejących instalacji w zakresie ścieków 

zmieszanych z wodami opadowymi oraz związane z tym problemy ustalania wielkości 

granicznych BAT-AEL. Wskazano również podstawowe w tym zakresie rozwiązania: 

rozdzielenie strumieni ścieków z MBP i skierowanie do odrębnego zbiornika, 

opomiarowanie ścieków z MBP na dopływie do zbiornika wspólnego ze składowiskiem 

oraz opomiarowanie wspólnego zbiornika. 

Drugą z omawianych konkluzji BAT była konkluzja BAT 6 - monitoring kluczowych 

parametrów procesu - emisja ścieków. W ramach tej części prezentacji omówiono w 

szczególności konieczność monitorowania kluczowych parametrów procesu (np. 

przepływ, pH, temperatura, konduktywność, BZT) w kluczowych lokalizacjach instalacji 

(np. dopływu do instalacji oczyszczania wstępnego, dopływu do instalacji 

oczyszczania końcowego, odpływu z instalacji). Przedstawiono sytuację, w której w 

celu dotrzymania wartości BAT-AEL instalacja rozbudowuje się o urządzenia do 

podczyszczania ścieków, np. spełniające wymogi konkluzji BAT 20.  

Prezentując konkluzję BAT 7 (monitoring emisji do wody) omówiono zakres 

wymaganego monitoringu dla zrzutu pośredniego w zależności od realizowanego 

procesu oraz zastosowania zwolnień wynikających z konkluzji BAT dla metali i 

metaloidów oraz PFOA i PFOS. 

W kontekście konkluzji BAT 10 oraz BAT 12 (monitoring emisji odorów) prelegentki 

zwróciły uwagę na fakt, że monitoring odorów zgodnie z konkluzją BAT 10 jest 

obligatoryjny i odrębny od monitoringu emisji na emitorach, ustalonego zgodnie z 



    
 

 
 

konkluzjami BAT 8 i BAT 34. Przedstawiono przypadki, w których prowadzący 

instalację uważają, że jeśli będą monitorować NH3 i H2S lub odory zgodnie z 

konkluzjami BAT 8 i BAT 34 (z biofiltra) zwolnieni zostaną z obowiązku monitoringu 

wynikającego z konkluzji BAT 10. Następnie zwrócono uwagę, że z instalacji MBP, 

źródłami odorotwórczymi nie są jedynie biofiltry, dlatego też monitoring, o którym 

mowa w konkluzji BAT 10 powinien być poszerzony o monitorowanie odorów z innych 

źródeł niż emisja zorganizowana z biofiltrów. W tym miejscu omówiona została 

częstotliwość monitorowania określana w planie zarządzania odorami na podstawie 

konkluzji BAT 12 oraz przedstawiono wątpliwości dotyczące zakresu planu 

odorowego. 

Przy okazji omawiania konkluzji BAT 14 (zapobieganie emisjom rozproszonym - 

technika 14d) przedstawione zostały wątpliwości dotyczące obligatoryjności 

stosowania techniki dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

zastosowania odciągów nad urządzeniami, magazynowania odpadów poza halami 

oraz transportu odpadów między częścią mechaniczną a biologiczną instalacji. 

Następnie omówiono główne wymagania konkluzji BAT 19 (nowe instalacje) w 

kontekście techniki BAT 14d. Szczególną uwagę zwrócono na techniki 19c, 19e, 19f i 

19g. W opinii prelegentek, w nowych instalacjach (przy opiniowaniu dokumentacji do 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), proces przetwarzania, magazynowania 

i postępowania z odpadami należy prowadzić w sposób zhermetyzowany tzn. w 

zamkniętych halach, z nieprzepuszczalnym podłożem, skanalizowanym, do kanalizacji 

przemysłowej. Ponadto należy posiadać odrębny system odprowadzania wód 

opadowych (bez możliwości kontaktu z odpadami). Z kolei odpady zielone mogą być 

kompostowane w pryzmach na świeżym powietrzu pod warunkiem, że odcieki z pryzm 

kompostu zostaną rozdzielone od spływów powierzchniowych wód opadowych. 

Następnie omawiając konkluzję BAT 34 podkreślono, że dotyczy ona monitoringu z 

procesu biologicznego co sprowadza się do monitoringu emisji z biofiltrów, z 

pominięciem pozostałych źródeł odorów (np. odpadów magazynowanych po przyjęciu, 



    
 

 
 

pryzm na placu dojrzewania itp.) co według Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego nie wyczerpuje wymogów konkluzji BAT 10. 

 

Na tym zakończono prezentację i zaproszono do dyskusji.  

 

Jako pierwsi w dyskusji zabrali głos przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stwierdzono, że na terenie województwa 

żadna z instalacji nie została jeszcze dostosowana do konkluzji BAT, a problemy jakie 

w tym zakresie dostrzegają są podobne, w szczególności w kontekście konkluzji BAT 

14d i rozbudowy istniejących instalacji. Doświadczenia Urzędu omówiono na 

przykładzie instalacji w postaci wiat i nie zadaszonych składowisk. Następnie 

Przewodnicząca zadała pytanie dotyczące analizy parametrów oraz ustalania wartości 

granicznych ścieków w kontekście zapisów konkluzji BAT. Przez przedstawicieli z 

województwa małopolskiego zadane zostało pytanie dotyczące MBP prowadzących 

procesy przetwarzania na zewnątrz, pod wiatami, co do sposobu ich dostosowania. 

Na wniosek Przewodniczącej Grupy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego przybliżyli budowę i zasady funkcjonowania 

omawianej instalacji. Kolejnym zagadnieniem poddanym pod dyskusję była 

problematyka odrębnych systemów kanalizacji i konieczność ich przebudowy. Z kolei 

w kontekście otwartych biofiltrów podjęto temat emisji, która wcześniej traktowana była 

jako emisja niezorganizowana, a obecnie jest klasyfikowana jako zorganizowana, co 

wymaga dostosowania filtrów do konkluzji BAT. Na zakończenie tej części spotkania 

Przewodnicząca Grupy nawiązała do załączników do decyzji planów zarządzania 

hałasem i odorami w kontekście wybranych ustaw. 

 

W kolejnym punkcie spotkania głos przekazany został przedstawicielce Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w celu przedstawienia prezentacji nt. 

“Ustanawianie zabezpieczenia roszczeń dla odpadów powstających w wyniku 

przetwarzania”.  



    
 

 
 

Prezentację rozpoczęto od przedstawienia stanowiska Ministerstwa Klimatu i 

Środowiska w przedmiotowej sprawie oraz zaprezentowano wykorzystywane przez 

wnioskodawców argumenty na jego potwierdzenie. Następnie prelegentka 

przedstawiła stanowisko Urzędu, że wbrew stanowisku Ministerstwa ustawa nie 

wskazuje, że miejsca magazynowania oraz maksymalne/największe masy dotyczą 

wyłącznie odpadów przewidywanych do przetworzenia. Zatem należy wnioskować, że 

wszystkie wymagane informacje muszą zostać określone dla odpadów związanych z 

działalnością polegającą na przetwarzaniu odpadów, tj. poddawanych przetwarzaniu i 

powstających w wyniku przetwarzania. W podsumowaniu stwierdzono, że biorąc pod 

uwagę stanowisko Ministerstwa dotyczące ustanawiania zabezpieczenia roszczeń 

wyłącznie dla odpadów magazynowanych przed przetwarzaniem, powstaje wiele 

wątpliwości odnośnie sposobu postępowania w przypadku faktycznego wystąpienia 

konieczności wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o 

odpadach. Zaznaczono, że przepisy powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, 

aby ich interpretacja nie budziła wątpliwości. Zróżnicowane podejście do kwestii 

naliczania zabezpieczenia roszczeń niekorzystnie wpływa na wizerunek właściwych 

organów. Przedsiębiorcy skarżą się na niejednorodne podchodzenie do tych kwestii, 

zwłaszcza w przypadkach, gdy są właścicielami instalacji zlokalizowanych na 

obszarach różnych województw. Na koniec poruszono kwestię konieczności 

opracowania przez Grupę w tej sprawie stanowiska ogólnego oraz zakończono 

prezentację. 

 

Przewodnicząca Grupy poinformowała o przekazanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego projekcie stanowiska, który rozesłany zostanie do 

wszystkich Uczestników spotkania w celu zapoznania się z jego treścią oraz 

wniesienia propozycji zmian. 

 

Następnie powrócono do omawiania kwestii załączników do decyzji oraz rozbieżności 

w podejściu poszczególnych organów do tego zagadnienia. 



    
 

 
 

Na koniec przystąpiono do omówienia spraw organizacyjnych, dotyczących wyjazdu 

studyjnego oraz stanowiska radców prawnych w zakresie udostępniania pozwolenia 

zintegrowanego na stronie BIP. Zwrócono również uwagę na konieczność aktualizacji 

bazy danych kontaktowych do Członków Grupy. 

 

Następnie Przewodnicząca Grupy podsumowała przebieg spotkania i przedstawiła 

roboczy plan pracy Grupy na kolejny okres. Przed zakończeniem spotkania 

powrócono jeszcze do zagadnienia publikacji pozwoleń na stronie BIP oraz 

konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych w tej kwestii. Na tym spotkanie 

zostało zakończone. 

 

 

 Protokół sporządzono 21.11.2021 r. 


