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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 2017 r. poz. 519);

• 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).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. – w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych 
(Dz. U. 2014 r., poz. 1183).

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.)
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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.
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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

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
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Proces Sewilski – czyli powstanie Konkluzji BAT dla LCP
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Negatywna opinia na etapie Komitetu art. 75, wymaga decyzji Kierownictwa Resortu Środowiska. 

Przedstawiciele Ministra 
Środowiska

Przedstawiciele Ministra 
Środowiska oraz w 

wyjątkowych sytuacjach 
zainteresowanego 

przemysłu 

Przedstawiciele instytutów 
branżowych, przemysłu, 

jednostek badawczych oraz 
Ministra Środowiska    

Komitet art. 
75

Forum 
art. 13

TGR

Proces Sewilski – czyli powstanie Konkluzji BAT dla LCP
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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), 
• Duże obiekty energetycznego spalania (LCP),
• Wielkotonażowa produkcja związków organicznych (LVOC, oczekiwanie na publikację).

Proces Sewilski – czyli powstanie Konkluzji BAT dla LCP
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BREFy w trakcie rewizji:

• Przemysł przetwarzania odpadów (WT),

• Spalarnie odpadów (WI),

• Przemysł spożywczy, napojów i mleczarski (FDM),

• Obróbka powierzchniowa z wykorzystaniem rozpuszczalników (STS),

• Przemysł przetwórstwa metali żelaznych (FMP),

• Wspólne systemy oczyszczania gazów odlotowych z przemysłu chemicznego (WGC),

• Przemysł tekstylny (TXT) – początek w 2017 r.,

• Rzeźnie (SA) – 2017 r. ?

Proces Sewilski – czyli powstanie Konkluzji BAT dla LCP
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• 2006 - stary BREF LCP,

• 2010 – Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED),

• 2011 – rozpoczęcie procesu rewizji BREF,

• 2012 – typowanie instalacji referencyjnych (MŚ, KOBiZE, TGPE, PTEZ, IGCP, energetyka przemysłowa), 
zbieranie informacji,

• 2013 – Pierwszy draft (D1) BREF LCP, zgłaszanie uwag (8500),

• 2014 – dodatkowe spotkanie TGR,

• 1 kwietnia 2015 – projekt konkluzji BAT uwzględniający zgłaszane uwagi,

• 1-9 czerwca 2015 – ostatnie spotkanie TGR,

• 20 października 2016 – forum opiniujące,

• 28 kwietnia 2017 – głosowanie (wynik – TAK: 65,14%),

• 17 sierpień 2017 – publikacja w Dz. U. UE,

• 16 sierpień 2021 – dostosowanie istniejących instalacji 4 lata po publikacji.

Proces Sewilski – czyli powstanie Konkluzji BAT dla LCP
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Zastrzeżenia Polski:
• NOx dla węgla brunatnego – niewłaściwy dobór danych zaostrzający poziom emisji, co powodować będzie 

trudności technologiczne (SCR),

• Rtęć dla węgla brunatnego - niewłaściwy dobór danych – preferowanie niższych wyników pomiarów 
okresowych ponad wyniki wyższe z monitoringu ciągłego,

• HCl dla węgla kamiennego o dużej zawartości chloru – brak danych, nie uwzględnienie specyfiki kotłów 
fluidalnych,

• Źródła szczytowe – wymagania nie uwzględniają w pełni specyfiki pracy (mała liczba danych).

Proces Sewilski – czyli powstanie Konkluzji BAT dla LCP
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Proces Sewilski – czyli powstanie Konkluzji BAT dla LCP

„Obawiam się Greków, nawet gdy niosą dary” - Wergiliusz







Co się dzieje z PZ po publikacji BATc? – analiza pozwoleń

Art. 215

1.Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego
niezwłocznie po publikacji konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w
ciągu 6 miesięcy od dnia publikacji tych konkluzji BAT.

2.Organ właściwy do wydania pozwolenia informuje prowadzącego instalację o rozpoczęciu analizy, a w trakcie jej
przeprowadzania:

1) bierze pod uwagę wszystkie konkluzje BAT, które dla danego rodzaju instalacji zostały opublikowane od czasu
wydania pozwolenia lub ostatniej analizy wydanego pozwolenia,

2) może zażądać od prowadzącego instalację przedłożenia informacji, w szczególności wyników monitorowania
procesów technologicznych, niezbędnych do przeprowadzenia analizy i umożliwiających porównanie ich z
najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w odpowiednich konkluzjach BAT oraz z wielkościami emisji tam
określonymi,

3) dokonuje oceny zasadności udzielenia pozwolenia z odstępstwem, o którym mowa w art. 204 ust. 2.

3.Organ właściwy do wydania pozwolenia przedkłada niezwłocznie wyniki analizy prowadzącemu instalację oraz, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw środowiska albo podmiotowi, o
którym mowa w art. 213 ust. 1.
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Art. 215

4.W przypadku gdy analiza dokonana na podstawie ust.1 wykazała konieczność zmiany treści pozwolenia zintegrowanego
organ właściwy do wydania pozwolenia niezwłocznie:

1) informuje prowadzącego instalację o konieczności dostosowania instalacji do wymagań określonych w
konkluzjach BAT w czasie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji, o których mowa w ust. 1,

2) wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie 1 roku od daty
wezwania, określając zakres tego wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

5.W pozwoleniu wydanym na wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, organ właściwy do wydania pozwolenia określa
termin dostosowania instalacji do wymagań określonych w tym pozwoleniu w czasie nie dłuższym niż 4 lata od dnia
publikacji konkluzji BAT, o których mowa w ust. 1.

6.W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 5 organ właściwy do wydania pozwolenia może określić późniejszy termin
dostosowania instalacji do nowych wymagań, udzielając odstępstwa, o którym mowa w art. 204 ust. 2, i kierując się
kryteriami tam określonymi.

7.W decyzji o ograniczeniu wydanej na podstawie art. 195 ust.1 pkt 3 stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5.

8.Do wniosków, o których mowa w ust. 4 pkt 2 nie stosuje się przepisów art. 210.”

Co się dzieje z PZ po publikacji BATc? – analiza pozwoleń

18



19

Zasady stosowania Konkluzji BAT

• Aktualne standardy emisyjne IED staną się wymogami minimalnymi

• Graniczne wielkości emisyjne (BATAELs) – wymóg podstawowy

– Średnie dobowe,
– Średnie roczne,
– Warunki uznania za dotrzymane?

• Zależne od mocy, typu kotła, paliwa, niekiedy czasu pracy,

• Monitoring – w większości wypadków ciągły,

• Odstępstwa:

‒ Rachunek kosztów i korzyści dla środowiska,
‒ Udział organizacji ekologicznych,
‒ Wydłużona procedura,
‒ Uznaniowość organu.
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

Relacje wymagań BAT vs. Standardy emisyjne

• Dotrzymywanie standardów przy spełnianiu BAT – poziomy emisji w PZ muszą uwzględnić
jednoczesne dotrzymanie:

‒ Standardu emisyjnego

‒ Granicznej wielkości emisji

• Relacje nowa / istniejąca

‒ Po 7.01.2014 nowe wg standardów ale istniejące wg BAT (jest to uwzględnione w konkluzjach)

• Standardy – zasady pozostają bez zmian

• Przechodzenie w tryb pracy źródła szczytowego:

‒ Nie ma przeciwwskazań, aby część szczytowa została wydzielona z chwilą obowiązywania konkluzji –
prowadzący może zmienić rolę bloku/kotła działającego aktualnie w podstawie.
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

• BAT AELs ustalone w mg/Nm3, µg/Nm3 lub I-TEQ/Nm3 / gaz suchy / 273,15 K / ciśnienie 101,3 kPa/ 
referencyjna zawartość O2,

• BAT AELs wyrażone dla różnych okresów uśredniania (dobowe 
i roczne) – obydwie wartości powinny być spełnione,

• BAT AELs podane w podziale na instalacje nowe i istniejące, 

• W Konkluzjach BAT nie będzie informacji dotyczącej niepewności pomiarowych. W rozdziale BREFu
„Uwagi końcowe i rekomendacje” znajdzie się informacja  mówiąca, że na potrzeby ustalania 
przedziałów BAT AELs wykorzystano dane „surowe” bez odejmowania niepewności pomiarowych,

• BAT AELs dla emisji do wód dotyczą ścieków z IOS odprowadzanych do wód lub do ziemi. 
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

Okresy uśredniania Definicja 

Średnia dobowa Średnia z okresu 24h poprawnych średnich godzinowych 

pochodzących z ciągłego monitoringu 

Średnia roczna Średnia z okresu 1 roku poprawnych średnich godzinowych 

pochodzących z ciągłego monitoringu. 

Średnia z okresu próbkowania Średnia wartość trzech kolejnych pomiarów przeprowadzanych w 

odstępie co najmniej 30 min.(1)

Średnia z próbek uzyskanych w ciągu roku Średnia z wartości pomiarów okresowych otrzymanych w ciągu 1 

roku przeprowadzonych zgodnie z częstotliwością ustaloną dla 

każdego parametru. 

(1)Dla parametru, w przypadku którego zgodnie z ograniczeniami w poborze prób lub analizy 30 minutowe odstępy są niewłaściwe, 

wykorzystuje się inne właściwe okresy próbkowania.  Dla PCDD/F okres próbkowania wynosi od 6 do 8 godzin. 
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

Definicje:

• Czas pracy 

Czas wyrażony w godzinach, w którym instalacja spalania w całości lub w części, jest eksploatowana i powoduje
emisje do powietrza, wyłączając okresy rozruchu i zatrzymania (ONTOC).

• Źródła szczytowe – pracujące < 1500 h/rok

Gdy część instalacji spalania (źródła) odprowadzająca gazy przez jeden lub więcej przewodów wspólnego komina,
jest eksploatowana <1500 h/rok, to może być rozpatrywana osobno. BAT AELs odnoszą się do zagregowanej
nominalnej mocy cieplnej całej instalacji. W takich przypadkach emisje z każdego przewodu wspólnego komina
powinny być monitorowane osobno.

• Wątpliwość – czy mogą być jednocześnie część szczytowa i awaryjna (<500 h/rok).
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

Obiekt nowy:

• Gdy uzyskało po raz pierwszy pozwolenie po dacie publikacji.

• Nie ma znaczenia ostateczność lub prawomocność decyzji – fakt uzyskania pierwszego pozwolenia nie ulegnie 
zmianie już wystąpił.

Rozbudowa obiektu w rozumieniu konkluzji BAT:

• Jeżeli dobudowana część nie przekracza 50MW, jest traktowana jako część istniejącego obiektu, jeśli powyżej –
jest to nowa część a finalny poziom emisji jest określany jako średnia ważona po mocy

• Wynika to z definicji obiektu, sposobu wyznaczania BATAELs oraz z definicji istotnej zmiany z IED.
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

Obiekty w derogacji 17500h i ciepłowniczej:

• Poziomy emisji i monitoring obowiązują od daty zakończenia derogacji – wcześniej nie obowiązują.

• W PZ należy je określić z datą jw.

Obiekty w derogacji 17500h:

• Po zakończeniu stają się obiektami nowymi w rozumieniu IED (standard) ale pozostają obiektami istniejącymi w 
rozumieniu konkluzji BAT.
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

Co trzeba dotrzymać:

• Graniczne wielkości emisyjne - poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs)

• Monitoring

Co nie musi być dotrzymane:

• Poziomy wskaźnikowe

• Inne wymagania (np. efektywność energetyczna)

• W przypadku wniosku o inne wartości/wymogi niż w konkluzjach, wnioskodawca powinien to krótko 
uzasadnić.
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Zasady stosowania Konkluzji BAT
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

Graniczne wielkości emisyjne – czyli BAT AELs (wielkości emisji powiązane z BAT)

Ustawa POŚ: Art. 3 pkt 4a) – graniczne wielkości emisyjne - rozumie się przez to najwyższe z
określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązań z najlepszymi dostępnymi technikami,
uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub
kombinacji najlepszych dostępnych technik;

• To oznacza, że organ ma obowiązek ustalić w pozwoleniu poziomy emisji nie wyższe, niż najwyższe BATAELs,

• Nie ma formalnych przesłanek, które nakazują organowi nakładanie ostrzejszych wymagań w określonych
przypadkach np. złego stanu jakości powietrza (dla porównania – przyjęta przez PE Dyrektywa MCP nakłada
taki obowiązek na kraje członkowskie) – choć organ może próbować to zrobić, o ile posiada uzasadnienie dla
takiej decyzji.
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

Czy uwzględniać niepewności pomiarowe (przedział ufności) dla SO2, NOX, pyłu i CO?

Należy uwzględniać niepewności pomiarowe dla SO2, NOX, pyłu i CO w sposób określony w Części 3
załącznika V do Dyrektywy IED, który został transponowany do prawa krajowego w Rozporządzeniu w
sprawie pomiarów.
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

W jaki sposób interpretować pojęcie „wystarczająco stabilne” występujące w odnośnikach w
odniesieniu do łagodzenia warunków częstości wykonywania pomiarów emisji ?

Propozycja:

• takie wyniki pomiarów, w przypadku których różnice pomiędzy najwyższą i najniższą wartością (średnią
godzinową) zmierzoną w trakcie trwania danej sesji pomiarowej są mniejsze od maksymalnej dopuszczalnej
niepewności pomiarowej obliczonej zgodnie z normą PN-EN 14181 z uwzględnieniem niepewności
pomiarowych właściwych dla badanych zanieczyszczeń.
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Zasady stosowania Konkluzji BAT

W jaki sposób interpretować pojęcie „wystarczająco stabilne” występujące w odnośnikach w
odniesieniu do łagodzenia warunków częstości wykonywania pomiarów emisji ?

Propozycja:

• takie wyniki pomiarów, w przypadku których różnice pomiędzy najwyższą i najniższą wartością (średnią
godzinową) zmierzoną w trakcie trwania danej sesji pomiarowej są mniejsze od maksymalnej dopuszczalnej
niepewności pomiarowej obliczonej zgodnie z normą PN-EN 14181 z uwzględnieniem niepewności
pomiarowych właściwych dla badanych zanieczyszczeń.
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Wymagania Konkluzji BAT dla LCP

• Zakres – m.in. czego nie obejmują

• Definicje

• Uwagi ogólne – BAT nie jest nakazem; uśrednianie itp..

• 1. OGÓLNE KONKLUZJE

‒ BAT 1 Systemy zarządzania środowiskowego
‒ BAT 2-5 Monitoring (w tym N2O, SO3, metale do powietrza), normy
‒ BAT 6-7 Ogólna efektywność środowiskowa i sprawność spalania, amoniak 10mg/m3
‒ BAT 8-9 emisja ogólnie
‒ BAT 10-11 ONTOC
‒ BAT 12 Sprawność energetyczna
‒ BAT 13-14 Zużycie wody i zmniejszanie zanieczyszczeń w ściekach (w tym mieszanie)
‒ BAT 15 Techniki oczyszczania ścieków z IOS
‒ BAT 16 Gospodarowanie odpadami
‒ BAT 17 hałas
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• 2 PALIWA STAŁE

• 2.1 WĘGIEL
‒ BAT 1 Systemy zarządzania środowiskowego

‒ BAT 18 Ogólna efektywność środowiskowa

‒ BAT 19 Sprawność energetyczna

‒ BAT 20 Emisje NOX, N2O i CO do powietrza

‒ BAT 21 Emisje SOX, HCl i HF do powietrza

‒ BAT 22 Emisje pyłu i metali zawartych w pyle do powietrza

‒ BAT 23 Emisje rtęci do powietrza

• 2.2 KONKLUZJE BAT DLA SPALANIA BIOMASY STAŁEJ LUB TORFU
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• 3. PALIWA CIEKŁE

• 4.1 GAZ ZIEMNY

• 4.2  GAZY PROCESOWE POWSTAŁE PRZY PRODUKCJI ŻELAZA I STALI

• 5. KONKLUZJE BAT W ODNIESIENIU DO SPALANIA PALIW PROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU 
CHEMICZNEGO

• 6. KONKLUZJE BAT DLA WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW

• 7. KONKLUZJE BAT DLA ZGAZOWANIA

• 8. OPIS TECHNIK
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Wymagania Konkluzji BAT dla LCP

 Rzeczywiste wartości emisji 
(pomiarowe)

 Stan techniczny urządzeń i ich 
żywotność

 Ocena możliwości uzyskania 
odstępstw

 Dostępność paliw
 Badanie składu elementarnego 

paliw
 Uwarunkowania rynkowe

ANALIZA STANU 
ISTNIEJĄCEGO

OKREŚLENIE 
WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW

MOŻLIWE WARIANTY 
DOSTOSOWANIA

 Odstępstwo od Konkluzji BAT
 Zmniejszenie wielkości źródła lub 

ograniczenie rocznego czasu pracy 
 Metody pierwotne 

(w tym zmiana technologii spalania)
 Metody wtórne oczyszczania spalin,
 Udoskonalenia zainstalowanych metod 

oczyszczania spalin

 Kwalifikacja 
rozpatrywanych źródeł 
do odpowiednich 
dyrektyw

 Synteza przyszłych 
wymagań w odniesieniu 
do obiektu
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Wymagania Konkluzji BAT dla LCP

METODY PIERWOTNE
METODY 
WTÓRNE

ZŁAGODZENIA
WYMOGÓW

 Optymalizacja pracy paleniska
 Dobór technologii spalania
 Stopniowanie powietrza
 Stopniowanie paliwa
 Zmiana rodzaju paliwa
 Stosowanie mniej 

zanieczyszczonych paliw 
 Przedpaleniska cyklonowe

 Technologie redukcji SO2, pyłu i 
innych zanieczyszczeń

 Technologie redukcji NOx
 Wtrysk sorbentu (np. węgla 

aktywnego lub koksiku pylistego dla 
redukcji Hg)

 Dedykowanie wybranych kotłów do 
pracy szczytowej poniżej 500 h/rok lub 
1500 h/rok

 Uzyskanie odstępstwa dla kotłów 
szczytowych

 Ograniczenie łącznej mocy 
w paliwie źródła  < 50 MW

 Zastosowanie kotłów nie objętych 
konkluzjami BAT
(< 15MW) w tym ewentualne 
zmniejszenie mocy źródeł istniejących
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Ograniczenie 
emisji 
NOx

Ograniczenie 
emisji 
pyłu

Ograniczenie 
emisji 

SO2, HCl, HF

SYSTEM ODAZOTOWANIA

X

SYSTEM ODSIARCZANIA

SNCR (niekatalityczny) Półsuchy z dodatkowym odpylaczem

SCR (katalityczny): 
High Dust, Low Dust, Tail End

Półsuchy zintegrowany z odpylaczem

Hybrydowy (SNCR + katalizator) Mokry

REAGENT ODAZOTOWANIA

X

REAGENT ODSIARCZANIA

Amoniak Mączka kamienia wapiennego

Woda amoniakalna Wapno palone lub hydratyzowane

Mocznik Sorbenty sodowe

Salmiak Sorbenty dedykowane
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Rodzaj i moc instalacji

BAT -AELs (mg/Nm3)  węgiel

NOx

Średnia roczna Średnia dobowa
Nowe Istniejące Nowe Istniejące*

<100 100-150 100-270 155-200 165-330

100-300 50-100 100-180 80-130 155-210

>300 FBC węgiel 
kamienny/brunatny oraz 

PC brunatny
50-85 85-175 (150) 80-125 140-220 (165)

>300 PC kamienny 65-85 65-150 80-125
85-200**

(165)

Instalacje istniejące oddane do 
eksploatacji po 7.01.2014

*) 340 dla instalacji przed 
1987<1500h i bez możliwości 
scr/sncr [PC węgiel kamienny]

**) 220 dla instalacji <1500h 

• zabudowa SCR zamiast SNCR w istniejących kotłach opalanych węglem kamiennym  by osiągnąć emisje < 150 mg/Nm3 (przy 
agregacji mocy w kominie także dla kotłów < 300 MWt) lub przejście do szczytowej pracy

• budowa SNCR dla źródeł opalanych węglem brunatnym oraz w kotłach fluidalnych opalanych węglem kamiennym lub brunatnym 
by osiągnąć emisje NOx < 175 mg/Nm3

• Budowa instalacji SCR w nowych blokach by osiągnąć emisje < 85 mg/Nm3,
• systemy inteligentnego sterowania dla redukcji emisji CO 
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Rodzaj i moc instalacji

BAT -AELs (mg/Nm3)  węgiel

SO2

Średnia roczna Średnia dobowa
Nowe Istniejące Nowe Istniejące

<100 150-200 150-360 170-220 170-400

100-300 80-150 95-200 135-200 135-250 (220)

>300 PC 10-75 10-130 25-110 25-205* (165)

>300 FBC 20-75 20-180 25-110 50-220

Modernizacja IOS dla kotłów pyłowych aby osiągnąć emisje < 130 mg/Nm3,   budowa 
np. półsuchych IOS dla źródeł szczytowych

Instalacje istniejące oddane do 
eksploatacji po 7.01.2014
*) 220 dla instalacji <1500h 
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Nie został uwzględniony postulat dotyczący kotłów fluidalnych (120 mg/m3).

Wyzwania dla Operatorów:   

Budowa instalacji oczyszczania spalin z HCl dla kotłów fluidalnych i z kotłów szczytowych

MW Nowe Istniejące

HCL <100 1-6 2-10(20)*

>=100 1-3 1-5(7/20)* **

HF <100 1-3 1-6 (7)**

>=100 1-2 1-3(7)**

* 20 dla kotłów fluidalnych, dla instalacji spalających 
węgiel o zawartości chloru >1000 mg/kg w suchej 
masie oraz dla źródeł pracujących poniżej 
1500h/rok

** 7 dla źródeł pracujących poniżej 1500h/rok, dla 
kotłów fluidalnych z mokrym oczyszczaniem spalin 
z „downstream gas-gas heater”
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Rodzaj i moc instalacji

BAT -AELs (mg/Nm3)  węgiel

pył

Średnia roczna Średnia dobowa
Nowe Istniejące Nowe Istniejące

<100 2-5 2-18 4-16 4-28 (22)

100-300 2-5 2-14 3-15 4-25 (22)

300-1000 2-5 2-10 (10) 3-10 3-20 (11)

>1000 2-5 2-8 3-10 3-14 (11)

Instalacje istniejące oddane do eksploatacji po 7.01.2014



43

Wymagania Konkluzji BAT dla LCP

Rtęć
Moc 

(MWt)
Nowe 

(μg/Nm3)
Istniejące 
(μg/Nm3)

Monitoring Okres uśredniania

Węgiel 
kamienny

<300 <1-3 <1-9 1 pomiar co 3 m-ce średnia próbek z roku

>=300 <1-2 <1-4 Ciągły* średnia roczna

Węgiel 
brunatny

<300 <1-5 <1-10 1 pomiar co 3 m-ce średnia próbek z roku

>=300 <1-4 <1-7 Ciągły* średnia roczna

• zastosowanie dedykowanych metod redukcji rtęci (np. wtrysk węgla aktywnego lub dodatek bromu),
• uniknięcie przy tym niekorzystnych skutków ubocznych związanych z reemisją rtęci z terenu  obiektu oraz 

w otoczeniu; 
• wyzwania dotyczące zagospodarowania produktów oczyszczania spalin zanieczyszczonych węglem 

aktywnym i wychwyconą rtęcią

Metody co-benefit: (na zasadzie wspólnej korzyści):
• węgiel kamienny (elektrofiltr, mokra IOS : sprawność usuwania rtęci ok 70 %, odpowiedni katalizator SCR 

może zwiększyć do ok 90 %),
• Węgiel brunatny (elektrofiltr, mokra IOS; sprawność usuwania rtęci ok 44%)
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Technologia stałego sorbentu

• Alternatywa do wtrysku sorbentu

‒ Brak zanieczyszczeń popiołu lotnego
‒ Bez wprowadzania dodatkowego pyłu
‒ Niewrażliwość na poziom SO3
‒ Prosty układ, bez części ruchomych
‒ Niskie koszty eksploatacji

• Alternatywa dla chemikaliów utleniających

‒ Niskie koszty eksploatacji
‒ Brak ryzyka korozji elementów przed procesem
‒ Brak obaw o oczyszczanie ścieków za procesem  

• Alternatywa dla dodatków emisji wtórnej

‒ Brak wpływu na jakość gipsu
‒ Minimalny wpływ na proces chemiczny w płuczce
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Udało się zrezygnować z określania BAT AELs dla chlorków, azotu
ogólnego i siarczanów dzięki czemu nie trzeba będzie odparowywać
ścieków z IOS.

Zaostrzenia dotyczą zawartości rtęci w ściekach.

Wyzwania dla Operatorów:

• Wprowadzić technologie doczyszczania metali ciężkich ze ścieków z IOS,
• Pilnować jakości ścieków z mokrych IOS, bo wymogi w zakresie soli mogą 

być zaostrzone np. przy następnym przeglądzie BREFu LCP  np. za kolejne 8 
lat.



Substancja/Parametr Średnia dobowa

TOC 20–50 mg/l (1)(4)(5) 

ChZT (COD) 60–150 mg/l (1)(4)(5)

Zawiesina ogólna (TSS) 10–30 mg/l 

Fluorki (F-) 10–25 mg/l (5) 

Siarczany (SO42-) 1.3–2.0 g/l (2)(3)(5)(6) 
Siarczki (S2-) (łatwo uwalniane) 0.1–0.2 mg/l (5) 
Siarczyny (SO32-) 1–20 mg/l (5) 

As 10–50 μg/l 

Cd 2–5 μg/l 

Cr 10–50 μg/l 

Cu 10–50 μg/l 

Hg 0.2–3 μg/l 

Ni 10–50 μg/l 

Pb 10–20 μg/l 

Zn 50–200 μg/l 

(1) TOC lub COD do wyboru, preferowany TOC.
(2) Tylko dla instalacji wykorzystujących wapń w procesie oczyszczania spalin.
(3) Nie ma granicy w przypadku wysokiego zasolenia ścieków (chlorki ≥ 5 g/l). 
(4) Po odjęciu wartości początkowej (z wody pobranej, nie na wlocie do IOS)
(5) Tylko dla instalacji mokrego odsiarczania. 

(6) Nie dotyczy w przypadku odprowadzania do mórz lub wód zasolonych.
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WPŁYW INNYCH CZYNNIKÓW NA PARAMETRY ŚCIEKÓW:

• Pogłębione usuwanie NOx – np. dodatkowe wkłady katalityczne – utlenianie metali
zwłaszcza rtęci – większa rozpuszczalność metali w ściekach

• Pogłębione odsiarczanie spalin – zwiększenie strumienia ścieków, w przypadku
zastosowania dodatkowego utleniania spalin – zwiększenie ilości metali w ściekach

• Nowe regulacje Prawo Wodne – oszczędność wody do IMOS – wyższe stężenia metali w
ściekach
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Par.
Wymagania BAT 

[µg/l]

Ściek po oczyszczeniu

[µg/l]

Sprawność 

technologii

[%]

As 10-50 <0,01 100%

Cd 2-5 1,80 61%

Cr 10-50 <0,01 100%

Cu 10-50 5,06 30%

Hg 0,2-3 <0,01 100%

Ni 10-50 <0,01 100%

Pb 10-20 <0,01 100%

Zn 50-200 42 69%

Dodatkowe parametry

B 30 000-60 000 70 99,9%

Co Brak 0 100%

Mo brak 0 100%
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Źródła podstawowe - kogeneracyjne

Źródła gazowe i biomasowe spełniają wymagania IED i nie wymagane były inwestycje w instalacje oczyszczania

Zasada „wspólny komin” sprawia, że znacząca większość węglowych instalacji spalania w elektrociepłowniach 
podlega pod wymagania emisyjne źródeł o mocy w paliwie >300MWt

Większość źródeł podstawowych kogeneracyjnych wyposażona została w instalacje odsiarczania (mokre lub 
półsuche) i odazotowania (metody wtórne SNCR , SCR).

Dla kotłów, które korzystają z derogacji Traktatowej  dla NOx (do końca 2017 r.) procesy inwestycyjne są jeszcze 
w kilku elektrociepłowniach finalizowane. Temat dotyczy 7 kotłów parowych.

W sytuacjach, gdzie wiek kotów podstawowych nie uzasadniał budowy instalacji oczyszczania, lub istniało 
zagrożenie, że procesy inwestycyjne DeSOx i DeNOx nie pozwolą na uruchomienie instalacji od 1 stycznia 2016, 
wystąpiono o derogacje czasowe. 
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300

225
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75

Moc czynna

NOx

SO2

CO

O2 [0 ÷ 25 %]

Pył
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[mg/Nm3] 
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Źródło: Energopomiar
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Źródło: Energopomiar

0

50

100

150

200

250

300

0

10

20

30

40

50

60

70

0
:0

0

0
:3

0

1
:0

0

1
:3

0

2
:0

0

2
:3

0

3
:0

0

3
:3

0

4
:0

0

4
:3

0

5
:0

0

5
:3

0

6
:0

0

6
:3

0

7
:0

0

7
:3

0

8
:0

0

8
:3

0

9
:0

0

9
:3

0

1
0
:0

0

1
0
:3

0

1
1
:0

0

1
1
:3

0

1
2
:0

0

1
2
:3

0

1
3
:0

0

1
3
:3

0

1
4
:0

0

1
4
:3

0

1
5
:0

0

1
5
:3

0

1
6
:0

0

1
6
:3

0

1
7
:0

0

1
7
:3

0

1
8
:0

0

1
8
:3

0

1
9
:0

0

1
9
:3

0

2
0
:0

0

2
0
:3

0

2
1
:0

0

2
1
:3

0

2
2
:0

0

2
2
:3

0

2
3
:0

0

2
3
:3

0

M
O

C
 B

lo
k

u
 [

M
W

]

S
tę

ż
e

n
ie

 H
g

 [
μ

g
/
m

3
U

S
R
] 

  
  
  
  

  
  
  

  
  

Z
a

p
y
le

n
ie

 [
m

g
/
m

3
U

S
R
]

Czas pomiaru

Wykres nr 7  Graficzne przedstawienie wyników pomiarów stężenia Hg w warunkach umownych spalin suchych 

przy O2 = 6% w kominie bloku nr 1 30.11.2015 0:00 - 23:55 - Testy instalacji redukcji Hg w PGE GiEK S.A. oddział 

El. Turów

Hg Pył Hg w paliwie Standard emisyjny Hg MOC Bloku

Tło 

04:00 - 10:35

Test I

11:30 - 15:30

Test II 

16:15 - 20:15
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Pokrycie dobowej 
krzywej 
zapotrzebowania 
krajowego w okresie 
letnim przy wysokiej 
generacji wiatrowej –
rok 2020

Źródło: PSE, 2016
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Źródło: Energopomiar
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• Art. 15 IED:

4. W drodze odstępstwa od ust. 3 oraz bez uszczerbku dla art. 18 właściwy organ może, w 
szczególnych przypadkach, ustalić mniej restrykcyjne dopuszczalne wielkości emisji. 
Odstępstwo takie może mieć zastosowanie tylko w przypadku gdy ocena pokazuje, że 
osiągnięcie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi 
w konkluzjach dotyczących BAT prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w 
stosunku do korzyści dla środowiska, ze względu na:

położenie geograficzne danej instalacji lub lokalne warunki środowiskowe, lub 
charakterystykę techniczną danej instalacji.

• Właściwe organy dokonują ponownej oceny stosowania akapitu pierwszego w ramach 
każdorazowego ponownego rozpatrzenia warunków pozwolenia zgodnie z art. 21.

Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji
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Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji
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Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji

Korzyści Koszty
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Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji

• Pomiary, obliczenia (BE1) 

• Modelowanie (BE2)
Emisje Bazowe(IED) 

• Plany operatora (FE1)

• Analizy zewnętrzne (FE2)
Przyszłe Emisje

(bez BATc)

• Wskaźniki wynikające z BAT AELs (ER1)
• np  czas pracy * przepływ spalin* właściwy BAT AEL

• Techniki ograniczające emisję - % redukcji (ER2)

Redukcja emisji w 
wariancie BAT

ER = BE/FE – wariant BAT
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Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji

• CAPEX, OPEX (CO1)

• CPAPEX może być przedstawiony w ujęciu 
rocznym lub jako koszt całkowity 

Koszt 
urządzeń/działań 
ograniczających 

emisję

• Koszt ograniczenia danej jednostki 
określonego zanieczyszczenia (CO2)

MCA

(Marginal Abatement Costs)
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Korzyści Koszty
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Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji

• Oddziaływanie jest oceniane ilościowo
i wyrażane w jednostkach pieniężnych
np. PLN/Mg PM

Modelowanie 
oddziaływań

Obciążenie

Szkoda

Rozprzestrzeni
anie

Narażenie

Oddziaływani
e

Emisja zanieczyszczenia 

Modelowanie rozprzestrzeniania i zachodzących 
przemian chemicznych

Oznaczenie narażonej populacji

Wpływ na ilość przedwczesnych zgonów, wzrost zachorowań, strat w uprawach itp. 

Pieniężny ekwiwalent poszczególnych oddziaływań 



Ewentualne odstępstwa od granicznych wielkości emisji

*Costs of air pollution from European industrial facilities 2008-2012.  European Environment 
Agency, Copenhagen http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012

• Do różnicy miedzy emisja w roku bazowym 
(ewentualnie FE) i emisja w wariancie BAT 
przypisywana jest wartość pieniężna np 
wskaźniki z raportów Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska*

Bezpośrednie 
powiązanie emisji z 

kosztami dla 
środowiska 

'Damage costs functions'  

http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012


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

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


Bydgoszcz, 19.10.2017

Dziękuję za uwagę!

Michał Jabłoński


