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Spotkania Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych  

 

Wydawane pozwoleń zintegrowanych w świetle nowelizacji ustawy  

- Prawo ochrony środowiska 

 

 

Agenda1 

28 marca 2014 r., Ministerstwo Środowiska, sala 324 B. 

 

10.00  - 10.15 - Otwarcie spotkania  

10.15  - 11.15 - Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy Poś oraz niektórych innych ustaw – zmiany 

w  systemie pozwoleń zintegrowanych. 

- Nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego: 

 Projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości. 

- Wydawanie pozwoleń zintegrowanych w oparciu o konkluzje BAT: 

 Zasady stosowania Konkluzji BAT, 

 Procedura dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do wymagań 

Konkluzji BAT, 

 Nowe wymagania BAT dla wybranych branż przemysłowych. 

- Mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystywania: 

 warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w 

Konkluzjach BAT, 

 analiza wniosków o odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych. 

11.15 - 11.30        - Przerwa kawowa 

11.30 - 13.00        - Procedury okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych. 
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- Zmiany przepisów dotyczących dużych źródeł energetycznego spalania (LCP) 

przewidziane w projekcie rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów: 

 Nowa definicja źródła, 

 Zmiany w standardach emisyjnych, 

 Możliwości korzystania z mechanizmów elastycznych (PPK, Opt-out, 

Ciepłownictwo). 

13.00 - 13.45        - Obiad 

13.45 - 15.00         - Ochrona gleby i wód podziemnych: 

 Raport początkowy, 

 Obowiązki prowadzących instalacje. 

- Omówienie pozostałych zmian w przepisach. 

- Przepisy przejściowe – dostosowywanie, z urzędu, pozwoleń zintegrowanych dla 

instalacji istniejących. 

- Daty wejścia w życie. 

15.00 - Zamknięcie spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt organizacji spotkania finansowany jest w ramach projektu POPT.03.01.00-00-375/13-00 „Partnerstwo: 

Środowisko dla Rozwoju” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach 

Priorytetu III – Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych; Działanie 3.1 – Funkcjonowanie instytucji 

zaangażowanych w realizację NSRO, którego beneficjentem jest GDOŚ. 

 

 
1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy 


