
Dyrektywa 2010/75/EU 
w sprawie emisji przemysłowych – zmiana 
ustawy Prawo ochrony środowiska
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Zakres obowiązywania dyrektywy

1. Instalacje do wytwarzania energii i paliw:

1) do spalania paliw1) o nominalnej mocy2) nie mniejszej niż 50 MW; 
2) do rafinacji ropy naftowej lub gazu; 
3) do produkcji koksu; 
4) do zgazowania lub upłynniania: 

a) węgla,
b) paliw innych niż wymienione w lit. a, o całkowitej nominalnej mocy2)

nie mniejszej niż 20 MW.

2. Instalacje do produkcji i obróbki metali:

3. W przemyśle mineralnym:

1) Do produkcji:

a) klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej2 ponad 500 
ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej2) ponad 50 ton na dobę,

b) do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej2) ponad 50 ton na dobę, 
c) do produkcji tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej2) ponad 50 ton na 

dobę,
5) do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej2)

ponad 75 ton na dobę, lub o objętości pieca <4m3 i gęstości 300kg wyrobu/m3 pieca
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Zakres obowiązywania dyrektywy

4. W przemyśle chemicznym (…) przy zastosowaniu procesów biologicznych;

5. W gospodarce odpadami:

1) do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania5)

ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:
a) obróbki biologicznej,
b) obróbki fizyczno-chemicznej,
c) sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów 

wymienionych w punktach 1 i 2,
d) przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych 

w punktach 1 i 2,
e) regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,
f) recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki 

metali,
g) regeneracji kwasów lub zasad,
h) odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,
i) odzyskiwania składników z katalizatorów,
j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,
k) retencji powierzchniowej;

Dyrektywa 2010/75/EU
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Zakres obowiązywania dyrektywy

2) do termicznego przekształcania odpadów:
a) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania5) ponad 3 tony na godzinę,
b) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania5) ponad 10 ton na dobę

3) dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas 
oczyszczania ścieków komunalnych:

a) do unieszkodliwiania, o zdolności przetwarzania5) ponad 50 ton na dobę 
z wykorzystaniem następujących działań:
• obróbki biologicznej,
• obróbki fizyczno-chemicznej,
• obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
• obróbki żużlu i popiołów,
• obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich 
części,

Dyrektywa 2010/75/EU
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Zakres obowiązywania dyrektywy
Dyrektywa 2010/75/EU

b) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania, o zdolności przetwarzania5)

ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań: 
• obróbki biologicznej, 
• obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
• obróbki żużlu i popiołów,
• obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,
c) do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej 

o zdolności przetwarzania5) nie mniejszej niż 100 ton na dobę;
4) do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania6) ponad 10 ton odpadów na dobę lub 

o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych 
lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

5) do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działalność ujętą 
w punktach 1, 2b, 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego 
magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia;

6) do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 
50 ton.
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Zakres obowiązywania dyrektywy

6. Inne rodzaje działalności:

1) do produkcji płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt

wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę;

5) do produkcji i przetwórstwa (poza wyłącznym pakowaniem) produktów spożywczych lub

paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych:

a) surowców pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka), o zdolności produkcyjnej ponad

75 ton wyrobów gotowych na dobę,

b) surowców poch. roślinnego, o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów

gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu że

instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż 90 kolejnych dni w danym roku,

c) surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej

wyrobów gotowych ponad:

- 75 ton jeżeli A wynosi nie mniej niż 10; lub 

- [300- (22,5 * A)] jeżeli A jest mniejsze niż 10, 

gdzie „A” oznacza zawartość materiału zwierzęcego (w procentach wagowych) w 

wyrobie gotowym.

Dyrektywa 2010/75/EU
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Zakres obowiązywania dyrektywy

6. Inne rodzaje działalności:

1) do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla na użytek geologicznego

składowania,

2) do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności

produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do

stosowania w przypadku sinizny,

3) do oczyszczania ścieków, za wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych,

pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Dyrektywa 2010/75/EU



Prowadzący instalację
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Obecnie

Art. 3 ust. 31

Prowadzący instalację – rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego
tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami
ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;

Art. 183a

W rozumieniu przepisów niniejszego działu prowadzącym instalację jest także podmiot
uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania oznaczoną częścią
instalacji.
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Prowadzący instalację

• Na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji
można je objąć jednym pozwoleniem.

• Prowadzący instalację występują ze wspólnym
wnioskiem o udzielnie pozwolenia, wskazując jeden z
tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub
określając szczegółowo zakres odpowiedzialności
poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji
zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Kilku prowadzących jedną instalację

Dyrektywa 2010/75/EU



Prowadzący instalację
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Art. 3 ust. 31
Prowadzący instalację – rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie
określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji
zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych
w ustawie;

Art. 183a
1. W rozumieniu przepisów niniejszego działu prowadzącym instalację jest także podmiot

uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania oznaczoną częścią
instalacji.

2. Na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji o których mowa w ust.1, oznaczone
części instalacji można objąć jednym pozwoleniem.

3. Prowadzący oznaczone części instalacji, o których mowa w ust. 2 występują ze wspólnym
wnioskiem o udzielnie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego
prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych
podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.”;

Projekt Poś



Prowadzący instalację
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Art. 195 – cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania

w art. 195 w ust .1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję 
lub korzystanie ze środowiska na warunkach określonych w pozwoleniu;”;

po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzemieniu:
„3) prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem o którym mowa w art. 215 ust. 4 pkt 2 lub 
art. 216 ust. 3.”→ (analizy pozwoleń zintegrowanych)

Projekt Poś



Wzmocnienie roli BREFów

1. BREFy nie mają rangi aktów prawnych i nie są katalogiem jedynie

dopuszczalnych do stosowania technologii i sposobów prowadzenia działalności,

2. BREF-y mają pomagać przy określaniu poziomów odniesienia dla prawidłowego

definiowania wymogów BAT dla danej instalacji, ale nie są jedynym źródłem

wiedzy i przesłanką do podejmowania decyzji odnośnie warunków pozwolenia

zintegrowanego,

3. „Przedstawione cyfry nie są granicznymi wielkościami emisji i nie powinny być w

ten sposób rozumiane. Odpowiednie graniczne wielkości emisji powinny być

określone dla indywidualnego przypadku po wzięciu pod uwagę celów

dyrektywy IPPC oraz uwarunkowań lokalnych.” (BREF)

12

Obecnie



• wymogi dla technologii (143)

• standardy jakości środowiska (144)

• standardy emisyjne (141)

• najlepsze dostępne techniki (204) w tym BREFy (207)

Ustalanie warunków pozwoleń zintegrowanych

Najlepsze dostępne techniki określa się w odniesieniu do konkretnej 

instalacji, na drodze współpracy urząd - prowadzący.

„dostępne techniki” – możliwość praktycznego zastosowania, rachunek 

kosztów/korzyści

Dokumenty referencyjne BREF



Struktura BREFów
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Art. 3.11 IED - „dokument referencyjny BAT” oznacza dokument będący wynikiem
wymiany informacji zorganizowanej zgodnie z art. 13, sporządzony dla określonych
rodzajów działalności, opisujący zwłaszcza stosowane techniki, aktualne poziomy emisji i
konsumpcji, techniki uwzględniane przy okazji ustalania najlepszych dostępnych
technik, a także konkluzje dotyczące BAT oraz wszelkie nowe techniki ze szczególnym
uwzględnieniem kryteriów wymienionych w załączniku III;

Rozdziały BREF-u
Zakres
Rozdział 1: Informacje ogólne
Rozdział 2: Stosowane procesy i techniki
Rozdział 3: Aktualne poziomy emisji i konsumpcji
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



Wzmocnienie roli BREFów

1. Oprócz BREFów także konkluzje BAT– zatwierdzane w drodze komitologii, 
(akty delegowane vs. procedura regulacyjna) po zatwierdzeniu publikowane,

2. Konkluzje BAT – podstawa do ustalania warunków pozwolenia, dopuszczalne 
wielkości emisji określane w pozwoleniach zintegrowanych muszą być zgodne z 
wartościami podanymi w konkluzjach BAT,

3. Odstępstwo (art.15.4): w szczególnych sytuacjach, na podstawie rachunku 
kosztów korzyści, warunków geogr., technicznych parametrów instalacji, można 
ustalić dopuszczalne wielkości emisji odbiegające od BAT conclusions,

• Ale: nie ma mowy o żadnych odstępstwach od standardów emisyjnych 
określonych w dyrektywie (LCP, WI, TiO2); 

4. KE ma możliwość publikacji wytycznych z kryteriami udzielania odstępstw,

15
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Konkluzje BAT

16

konkluzje BAT – rozumie się przez to dokumenty zawierające elementy

dokumentu referencyjnego BAT i formułujące 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 środków remediacji terenu, przyjmowane przez Komisję Europejską

w drodze decyzji zgodnie z art. 13 ust. 5 Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych

(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. UE L 334

z 17.12.2010, str.17) i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

 Konkluzje BAT będą składały się z szeregu tzw. indywidualnych konkluzji wskazujących 
jakie techniki (wymienione w rozdziale 4) albo kombinacje technik stanowią BAT dla 
osiągnięcia określonego efektu środowiskowego.

 Każda konkluzja będzie zawierała opis techniki albo kombinacji technik stosowanych
w celu osiągnięcia konkretnego efektu środowiskowego oraz informacje o możliwości
jej zastosowania w danym sektorze.

 Indywidualne konkluzje będą grupowane w odniesieniu do konkretnych procesów
produkcyjnych, istotnych kwestii środowiskowych czy też właściwości produktów
końcowych.



 tworzone na podstawie BREF;

 opiniowane przez forum art. 13 (MS, IND, NGOs);

 zatwierdzane przez komitet art. 75 (MS);

 publikowane w Dzienniku Urzędowym UE – decyzja wykonawcza;

 mają opisywać:

• wnioski dotyczące BAT i ich opis

• poziomy emisji (BAT-AELs) – graniczne wielkości emisyjne

• monitoring

• poziomy zużycia

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiająca
zasady odnośnie do wskazówek dotyczących gromadzenia danych i
opracowywania dokumentów referencyjnych BAT, o których mowa w
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji
przemysłowych, oraz zapewnienia ich jakości (2012/119/UE)

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

Konkluzje BAT



Art. 14(3)
Konkluzje BAT stanowią odniesienie dla warunków pozwolenia.

Art. 15(3-4)
Graniczne wielkości emisyjne nie mogą być przekroczone w pozwoleniach,
w szczególnych przypadkach organ może udzielić odstępstwa

Art. 16
Wymogi dot. monitorowania muszą się opierać na konkluzjach,

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

Konkluzje BAT



Wzmocnienie roli BREFów

Art. 204

1. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać
wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik
bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii, a w szczególności nie mogą
powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

2. W szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od
granicznych wielkości emisyjnych jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie
prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści
dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone standardy
emisyjne.

3. Przy dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 2, organ właściwy powinien
wziąć pod uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe,
charakterystykę techniczną instalacji oraz inne czynniki mające wpływ na
funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całości.

4. Jeżeli konkluzje BAT nie zostały opublikowane, dopuszczalną wielkość emisji z
instalacji ustala się uwzględniając potrzebę przestrzegania obowiązujących
standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska.

19

Zmiana POŚ



Wzmocnienie roli BREFów
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Zmiana POŚ

• rozumie się przez to najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji
powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami jako uzyskiwane w
normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej
techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik.

 Dopuszczalne wielkości emisyjne określane w pozwoleniach nie mogą 
przekraczać granicznych wielkości emisyjnych.

 W szczególnych przypadkach możliwe odstępstwo, ale…

 Nie może przekraczać nowych standardów emisyjnych (Załącznik V)

Graniczne wielkości emisyjne



Wzmocnienie roli BREFów
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Zmiana POŚ

Graniczne wielkości emisyjne

Standardy – Załącznik V (LCP, WI, 
TiO2) 

Graniczne wielkości emisyjne



Organizacja procesu wymiany informacji (proces sewilski) 

Strony  procesu wymiany informacji 

 Forum art. 13 IED – grupa ekspertów kierowana prze KE i składająca się
z przedstawicieli Krajów Członkowskich, organizacji przemysłowych oraz NGOs’ których
celem jest ochrona środowiska.
Forum opiniuje min. projekty dokumentów referencyjnych BAT.

 Komitet art. 75 IED – przedstawiciele Krajów Członkowskich oraz Komisja Europejska.
Komitet bierze udział w przyjmowaniu Konkluzji BAT.

 TGR – eksperci reprezentujący Kraje Członkowskie, organizacje przemysłowe NGOs’ oraz
Komisja Europejska.

 KE (EIPPCB) – autor BREF-u, służby organizacyjne.



Prace nad BREF-ami 
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Konkluzje BAT

 Produkcja szkła  (GLS)

 Wytwarzanie żelaza i stali(FM)

 Przemysł garbarski 

 Produkcja cementu, wapna i tlenku magnezu

BREFy zakończone (konkluzje BAT przyjęte)

 Rafinerie ropy i gazu

 Produkcja papieru i tektury

 CWW  

BREFy zakończone (konkluzje BAT w trakcie przygotowywania)



Prace nad BREF-ami 
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 Chów i hodowla (IRPP) – D2 - 2014

 Duże obiekty energetycznego spalania (LCP) – D1 – ok. 2015

 Płyty drewnopochodne (WBP) – D1 – ok. 2015

 Wielkotonażowe związki organiczne (LVOC) – ok. 2015/2016

 Produkcja metali nieżelaznych (NFM) – D3

• BREFy w trakcie rewizji

• Rozpoczęcie rewizji BREF

 Obróbka odpadów (WT) – 2013

 Produkty spożywcze i mleko (FDM) - 2014
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NR ETAP
CZAS 

ETAPÓW

CZAS 

CŁKOWITY

0 Przygotowanie do prac/decyzja EC

1 Aktywizacja TGR + lista życzeń 2 2

Zgłoszenia przedstawicieli, aktualizacja danych 

teleadresowych. W przypadku rewizji EIPPCB 

wystosowuje zapytanie o tematy które powinny zostać 

poruszone podczas prac.

2 Kick-off meeting 3 5 
Uzgodnieniu przyszłego kształtu dokumentu, zakresu 

zbieranych danych oraz ich formatu.

3 Nowe informacje 6 11
TGR zbierają i przekazują EIPPCB informacje bez 

zbędnej zwłoki

4 Przygotowanie pierwszego draftu 4 - 6 15 – 17
EIPPCB przygotowuje draft dokumentu i poddaje go 

pod konsultacje TGR (rozdziały 4 i 5 BREF-u)

5 Uwagi TGR 2 - 3 17 – 20 Komentarze zgłaszane przez TGR

6 Przygotowanie drugiego draftu 3 - 7 [20 – 27]
EIPPCB uwzględniając zgłoszone uwagi przygotowuje 

2 draft BREF-u (zaktualizowane rozdziały 3,4 i 5)

7 Uwagi TGR 2 - 3 [22 – 30] Komentarze zgłaszane przez TGR

8 Spotkanie końcowe 3 - 5
20 – 25, 

[25 – 35]

EIPPCB analizuje uwagi i przygotowuje dokument 

podsumowujący główne komentarze. TGR otrzymują 

zaktualizowany BREF (przynajmniej rozdziały 3,4 i 5). 

Nadrzędnym celem jest osiągniecie porozumienia 

co do ostatecznego kształtu BREF-u

9 Ostateczny draft 3
23 – 28

[28 – 38]

Ostatnie komentarze TGR dotyczące zmian 

wprowadzonych po spotkaniu końcowym. Ostateczny 

draft oraz komentarze udostępniane są Forum art. 13

10 Prezentacja na spotkaniu IEF Forum wydaje opinię nt. BREF-u



Okresowa analiza pozwoleń
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Obecnie

Organ ochrony środowiska ma obowiązek analizy wydanego 
pozwolenia zintegrowanego:

 Jeżeli nastąpiła zmiana w BAT pozwalająca na znaczne zmniejszenie
wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów lub wynika to z
potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie
środowiska,

 Co najmniej raz na 5 lat



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.

Okresowa analiza pozwoleń
Zmiana POŚ



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.”;

Okresowa analiza pozwoleń
Zmiana POŚ



Art. 15

• 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.

Odstępstwo od granicznych wielkości emisji



Podstawowe kryteria

• Odstępstwa od granicznych wielkości emisji nie mogą być normą, powinny 
stanowić wyjątek,

• Odstępstwa należy odnosić do poszczególnych instalacji indywidualnie,

• Odstępstwa powinny mieć zastosowanie do indywidulanych BAT AELs, 

• Odstępstwa nie powinny powodować naruszeń innych zobowiązań z zakresu 
ochrony środowiska,

• Odstępstwa powinny być uwarunkowane wynikami analizy porównawczej 
kosztów i korzyści dla środowiska. 

Odstępstwo od granicznych wielkości emisji



Analiza kosztów i korzyści 

• Poziom odniesienia dla analizy,

• Czynniki mogące prowadzić do nieproporcjonalnie wysokich kosztów,

• Prezentacja kosztów, 

• Korzyści dla środowiska – wycena,

• Porównanie

 Zakres i czas trwania odstępstwa od BAT AELs

 Odstępstwa od BAT AELs vs. derogacje od standardów emisyjnych 

Odstępstwo od granicznych wielkości emisji



Art. 216
1. Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków wydanego pozwolenia

zintegrowanego także:

1) co najmniej raz na 5 lat, lub

2) jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym na
konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim warunków lub
wielkości emisji z danej instalacji, lub

3) jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na znaczne
zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to z
potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

2. Do analizy, o której mowa w ust. 1 przepisy art. 215 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gdy analiza dokonana na podstawie ust. 1 wykazała konieczność zmiany treści
pozwolenia zintegrowanego organ właściwy do wydania pozwolenia wzywa prowadzącego
instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia określając zakres tego wniosku
mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

4. W przypadku gdy prowadzący instalację nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, w
terminie 6 miesięcy od daty wezwania, stosuje się odpowiednio przepisy art. 195.

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3 nie stosuje się przepisów art. 210.”;

Okresowa analiza pozwoleń
Zmiana POŚ



Art. 217 – tekst jednolity pozwolenia

1. Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może, na wniosek prowadzącego
instalację lub z urzędu za jego zgodą, wydać nowe pozwolenie zintegrowane w celu
skonsolidowania tekstu obowiązującego pozwolenia z uwzględnieniem wszystkich zmian
wprowadzonych do treści tego pozwolenia od czasu jego wydania.

2. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1 organ właściwy do wydania pozwolenia:

1) podaje skonsolidowaną treść rozstrzygnięcia i uzasadnienia pozwolenia,

2) stwierdza wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia.

3. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się przepisów art. 208, 210 i 218

Okresowa analiza pozwoleń
Zmiana POŚ
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Zmiany porządkujące

Terminy obowiązywania pozwoleń

• Obecnie: maksymalnie 10 lat

• Projekt: bezterminowo

• Redukcja obciążeń 
administracyjnych

• Konieczność zapewnienia 
przejrzystości pozwoleń
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Zmiany porządkujące

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w
obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

2) (uchylony);
3) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
4) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa

w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z kopią załączników albo kopię takiej
decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 – instalacje nowo
uruchamiane lub zmieniane w sposób istotny

Art. 184 ust. 4 – do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć 
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Zmiany porządkujące

• Obecnie: Zainteresowany nabyciem może złożyć
wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków
wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji.

• Jeżeli już doszło do nabycia – to z art. 193.1 pkt 2
stare pozwolenie wygasło, a nabywca musi starać się
o nowe.

Przenoszenie praw i obowiązków

Projekt art. 189:
1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część

przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji
lub jej oznaczonej części

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 występuje niezwłocznie z wnioskiem
o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego
instalację.”;
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Zmiany porządkujące

Obecnie: 

Starosta lub Marszałek, zależnie od przepisów OOŚ

Projekt
Zawsze Marszałek (od 1 stycznia 2014r.) 

Zmiana kompetencji organów właściwych do wydawania pozwoleń

Opłata rejestracyjna:

Obecnie: maks. 3000 EUR

Projekt: maks 12000 PLN
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Zmiany porządkujące

• we wniosku tylko prognozowana ilość, stan i skład
ścieków przemysłowych (208)

• Pomiary – gdy jest certyfikat systemu zarządzania
jakością, można wykonywać pomiary we własnym
laboratorium, pod warunkiem że jest ono również
objęte systemem zarządzania jakością lub jeżeli
zapewniony jest automatyczny pobór prób przy użyciu
próbobierni objętej nadzorem metrologicznym (147a)

Pozostałe zmiany

• umożliwienie WIOŚ rozliczenia kosztów poniesionych przez podmiot korzystający
ze środowiska na inwestycje, które usunęły przyczyny wymierzenia kary, a które
zostały zrealizowane przed wydaniem decyzji o karze (319)

• Przekazywanie WIOŚ przez organy wydające pozwolenia ostatecznych decyzji w
przedmiocie ich wydania (183)



Załącznik 1. Prognozowany przyrost zatrudnienia w Urzędach Marszałkowskich

Instalacje 

wymagajace

pozwolenia 

zintegrowane

go -

Marszałek

Instalacje 

wymagjące

pozwolenia 

zintegrowane

go - Starosta

Liczba 

instalacji z 

nowych 

branż 

Wzrost % 

PZ w UM

Liczba 

pracowników 

zajmujących 

się obecnie 

wydawaniem 

pozwoleń

Liczba 

instalacji na 1 

pracownika 

UM po

zmianach 

Liczba 

instalacji na 1 

pracownika 

UM porzed 

zmianami

Przyrost 

zatrudnienia 

równoważący 

dotychczasowe 

obciążenie 

pracowników

Wsp. 

Korygujący 

obciążenie 

pracowników

Przyrost 

zatrudnienia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego
324 126 2 39,5% 23 20 14 9 0,56 5

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego
239 125 28 64,0% 18 22 13 12 0,53 6

Marszałek Województwa 

Śląskiego
344 86 10 27,9% 15 29 23 4 0,92 4

Marszałek Województwa 

Łódzkiego
135 77 15 68,1% 12 19 11 8 0,45 4

Marszałek Województwa 

Podkarpackiego
95 79 8 91,6% 16 11 6 15 0,24 3

Marszałek Województwa 

Pomorskiego
104 38 42 76,9% 7 26 15 5 0,59 3

Marszałek Województwa 

Lubelskiego
94 61 20 86,2% 9 19 10 8 0,42 3

Marszałek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego
196 40 28 34,7% 8 33 25 3 0,98 3

Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego
153 40 22 40,5% 14 15 11 6 0,44 2

Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego
218 55 5 27,5% 13 21 17 4 0,67 2

Marszałek Województwa 

Małopolskiego
178 47 2 27,5% 24 9 7 7 0,30 2

Marszałek Województwa 

Świętorzyskiego
56 40 8 85,7% 6 17 9 5 0,37 2

Marszałek Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego
54 40 2 77,8% 9 11 6 7 0,24 2

Marszałek Województwa 

Podlaskiego
42 34 5 92,9% 5 16 8 5 0,34 2

Marszałek Województwa 

Opolskiego
152 33 7 26,3% 12 16 13 3 0,51 2

Marszałek Województwa 

Lubuskiego
80 18 17 43,8% 6 19 13 3 0,53 1

Suma 2464 939 221 102 46



Nowe wymagania dla LCP
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 Na moc źródła składa się suma mocy kotłów podłączonych do jednego komina –

w efekcie źródło = komin

• dla kotłów po 1987 – także te, które techn. mogłyby odprowadzać spaliny 

wspólnym kominem (w opinii władz) – jedna instalacja spalania; 

Powyższe zasady nie dotyczą kotłów o mocy poniżej 15 MWt.

 Znaczne zaostrzenie standardów emisyjnych SO2, NOx i pyłów 

 Wymóg prowadzenia pomiarów ciągłych stężeń SO2, NOx i pyłów dla źródeł 

o mocy od 100 MWt z wyjątkiem:

• źródeł o czasie eksploatacji < 10000 h / od daty wejścia w życie rozporządzenia ws

standardów emisyjnych

• kotłów lub turbin gazowych opalanych gazem ziemnym – w zakresie SO2

i pyłów

 Wymóg prowadzenia pomiarów emisji całkowitej rtęci w źródłach opalanych 

węglem  - co najmniej raz w roku

 Wejście w życie nowych wymagań – 2016r.

Dyrektywa 2010/75/EU



Nowe wymagania dla LCP – SO2
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50 50 50

LCP 50MW – 1500 mg/m3
Moc całkowita 150MW - PZ

50 50 50

IED 150MW – 250mg/m3
Konkluzje BAT obowiązują
Moc całkowita 150MW - PZ



Nowe wymagania dla LCP – SO2
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20 20 20

LCP 20MW – 1500mg/m3
Moc całkowita 60MW - PZ

20 20 20

IED 60MW – 400mg/m3
Konkluzje BAT obowiązują
Moc całkowita 60MW - PZ



Nowe wymagania dla LCP – SO2
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20 20 12

LCP 12-20MW – 1500mg/m3
Moc całkowita 52MW - PZ

20 20 12

IED 40MW – standard krajowy
Konkluzje BAT nie obowiązują?
Moc całkowita 52MW - PZ



Nowe wymagania dla LCP – SO2
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14 14 12

LCP 12-14MW – 1500mg/m3
Moc całkowita 52MW - PZ

14 14 12

IED 0MW – standardy krajowy 
dla pojedynczych kotłów
Konkluzje BAT nie obowiązują?
Moc całkowita 52MW - PZ

12 12



Całkowita 

nominalna 

moc 

dostarczon

a w paliwie 

(MW)

SO2 NOx pył

IED BREF LCP IED BREF LCP IED BREF LCP

50-100 400 150-400 300/450 100-270 30 2-20

100-300 250 80-200 200 100-180 25 2-20

300+ 200
10-130

20-180
200 50/65-180 20 1-15

1000+ <1-10

Konkluzje BAT – duże źródła spalania (LCP)



Konkluzje BAT – duże źródła spalania (LCP)

1000+ MW, ESP, complete combustion , CFB and  boiler sorbent  injection (ammonia water)

Pollutant
Measurement

Permit

IED BAT - AEL

mg/Nm3 mg/Nm3

daily average yearly average daily average yearly average

- mg/Nm3 mg/Nm3 ( >300 MWth, CFB coal firing)

SO2 24 - 199 149,71 200 200 ND 20-180

NOx 116-199 173,56 200 200 140-220 50-180

dust 1-6 2,88 30 20 4-20 <1-10

HCl 109
(1time/yr )

- - - <1-5  (4times/yr )

HF
3

(1time/yr )
- - - <0,1-2 (4times/yr)

CO 31-266 80,88 - - - 12 - 80

NH3
ND 

(1time/yr )
- - - <1 – 3.5 

Hg
ND

(1time/yr )
- - -

0.2 – 6 µg/Nm3

(continuous measurement)

N2O
7,4  

(1time/yr )

20 -150
(2times/yr)



Konkluzje BAT – duże źródła spalania (LCP)

150MW, ESP, complete combustion , CFB - biomasa

Pollutant
Measurement

Permit

IED BAT - AEL

mg/Nm3 mg/Nm3

daily average yearly average daily average yearly average

- mg/Nm3 mg/Nm3 100-300 MWth, OFz biomass firing)

SO2 10-30 15 200 200 8-70 1-50

NOx 130-200 160 300 250 100-220 50-140

dust 1-5 2 30 20 2-20 <1-10

HCl - - - <14 0,3-8 (continuous

measurement)

HF - - - - <0,01-0,8 (4times/yr)

CO 20-30 27 - - ND 4 - 80

NH3 - - - ND 1-5

Hg - - - -
1-5 µg/Nm3

(1times/yr)

N2O - - - - -
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moc instalacji, które pracowały w 2007 i 
pozostaną w systemie w kolejnych latach,

moc instalacji odstawionych na skutek 
zużycia

moc instalacji odstawionych dodatkowo w 
wyniku wdrożenia w roku 2016 nowej 
dyrektywy IPPC

Przewidywane koszty wdrożenia - LCP

Źródło: J. Lewandowski Politechnika Warszawska
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Przewidywane koszty wdrożenia - LCP

Źródło: J. Lewandowski Politechnika Warszawska
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Mechanizmy derogacyjne - LCP 
Dyrektywa 2010/75/EU

Krajowy Plan Przejściowy (Transitional National Plan) – jako alternatywa dla ELVs w określonym

czasie (2016-2020) dla instalacji, dla których pozwolenie było wydane przed 27.11.2002.; po 1.01.2020

wszystkie instalacje muszą spełniać co najmniej wymogi ELVs określone w dyrektywie;

Opt-out – instalacje, które będą zamknięte przed 01.01.2023 i w latach 2016-2023 nie przepracują

więcej niż 17 500 godz., nie wchodziłyby w TNP ani w obowiązek spełniania ELVs;

Źródła szczytowe – pracujące nie więcej niż 1500 godz. na rok, dla których pozwolenia były wydane

przed 27.11.2002r. Powinny mieć określone parametry eksploatacji zgodnie z obowiązującą dyrektywą

LCP;

Szczególny przepis dla ciepłownictwa sieciowego - (co najmniej 50% ciepła wytwarzanego na

potrzeby publicznej sieci ciepłowniczej) – instalacje o mocy do 200MW nie muszą spełniać nowych

wymagań do 31.12.2022r.
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Rozbudowa obiektu energetycznego spalania

Przypadek obiektu energetycznego spalania 100 MW (jeden kocioł A), który pierwotnie otrzymał
pozwolenie w dniu 2000-01-01, rozbudowany o 50 MW (kocioł B) na podstawie pozwolenia otrzymanego
w dniu 2017-01-01

Przed 1 stycznia 2017 (wyłącznie kocioł A):
2000-01-01 - 2015-12-31: poziom emisji dla obiektu 100 MW zgodnie ze wskazaniem Dyrektywy LCP
2016-01-01 - 2016-12-31: poziom emisji dla obiektu 100 MW zgodnie ze wskazaniem Załącznika V (Część 
1) Dyrektywy IED 

1 stycznia 2017 (kocioł A i kocioł B):
- Kocioł A: poziom emisji dla obiektu 150 MW zgodnie ze wskazaniem Załącznika V (Część 1) Dyrektywy 
IED
- Kocioł B: poziom emsij dla obiektu 150 MW zgodnie ze wskazaniem Załącznika V (Część 2) Dyrektywy 
IED

Dyrektywa 2010/75/EU
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W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1

standardy emisyjne dla źródeł wymienionych w pkt IV.2. lub IV.3. załącznika nr 2

stanowią standardy emisyjne obowiązujące te źródła w okresie do dnia 31 grudnia

2017 r., bez uwzględnienia zasad łączenia źródeł, określonych w § 6 ust. 2 i 3.

Derogacje traktatowe



5353

50 MW 35 MW

16 MW 35 MW

A B

C D

Założenie: kotły B i D zostały
zgłoszone do TA.

W przypadku kotłów A i C

standard określa się w

odniesieniu do mocy źródła

136 MW (A+B+C+D)

W przypadku kotłów B i D

obowiązują standardy

emisyjne zgodne z zapisami

TA w odniesieniu do mocy 35

MW.

Traktat Akcesyjny

Mechanizmy elastyczne – ograniczenia w stosowaniu  
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Ochrona gleby 

Obecnie

Po zakończeniu działalności prowadzący instalację ma obowiązek

przywrócić teren do „zadowalającego stanu” (dyrektywa IPPC).

W Polsce - dodatkowo standardy jakości gleby i ziemi, oraz przepisy

ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku - (brak podejścia

opartego o analizę ryzyka).
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Ochrona gleby 

• Raport początkowy o stanie gleby i wód podziemnych w przypadku rodzajów
instalacji, które produkują, wykorzystują lub uwalniają substancje powodujące

ryzyko
(art. 3 rozporządzenia 1272/2008/WE)

• przed rozpoczęciem działalności (dla nowych instalacji) 

• przed pierwszą aktualizacją pozwolenia zintegrowanego zgodnie z nową 
dyrektywą (dla istniejących instalacji) 

• Substancja lub mieszanina spełniająca kryteria dotyczące zagrożeń wynikających
z właściwości fizycznych, zagrożeń dla zdrowia lub środowiska określonych w
częściach 2–5 Załącznika I.

• 37a) substancji powodującej ryzyko – rozumie się przez to substancję stwarzającą
zagrożenie i mieszaninę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr
63, poz. 322), w szczególności substancje wymienione w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 101a ust. 4

Projekt
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Ochrona gleby  

pkt. 4 „w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie,

produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje

możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód podziemnych na terenie

zakładu- raport początkowy, zawierający informacje dotyczące stanu

zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych tymi substancjami

Zmiana Poś

Art. 208, 
ust. 2 - Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:

ust. 4 - Raport początkowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 zawiera:
1. informacje na temat działalności prowadzonej obecnie na terenie zakładu;

2. informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w

przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;

3. listę substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub

uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje,

położone na terenie zakładu;

4. aktualne informacje na temat zanieczyszczenia terenu zakładu substancjami

powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez

wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie

zakładu.
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Ochrona gleby 

Projekt

Art. 211 ust.6 pkt 4
Pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w przypadku instalacji

które wymagają raportu początkowego - sposób prowadzenia systematycznej

oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami

powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w

związku z eksploatacją instalacji albo sposób i częstotliwość wykonywania

pomiarów zawartości tych substancji w glebie, w ziemi i w wodach

gruntowych.
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Ochrona gleby 
Projekt

Art. 217a.
1. Ustalając w pozwoleniu zintegrowanym sposób i częstotliwość wykonywania

pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, w ziemi
i w wodach gruntowych, o których mowa w art. 211 ust. 6 pkt 4, uwzględnia się iż
pomiary wykonuje się:

1) co najmniej raz na pięć lat w przypadku wód gruntowych,
2) co najmniej raz na dziesięć lat w przypadku gleby lub ziemi,

o ile takie monitorowanie nie opiera się na systematycznej ocenie ryzyka, o której
mowa w art. 211 ust. 6 pkt 4.
2. Pomiary, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób

umożliwiający porównanie ich wyników z informacjami zawartymi w raporcie
początkowym, o którym mowa w art. 208 ust. 4 pkt 4 lit. a, jeżeli taki raport dla
danej instalacji jest wymagany,

3. Prowadzący instalację przekazuje wyniki pomiarów organowi właściwemu
do wydania pozwolenia w terminie miesiąca od dnia ich wykonania.
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Ochrona gleby 

Projekt

• Przed zamknięciem instalacji – kolejne
pomiary, jeżeli nastąpiło znaczne
zanieczyszczenie, operator powinien
doprowadzić środowisko do stanu z
raportu początkowego.

• Można tu uwzględnić techniczną
wykonalność przedsięwzięcia oraz
przyszłe wykorzystanie danego terenu.

• W sytuacjach gdy zanieczyszczenie 
stwarza ryzyko dla środowiska lub ludzi 
– operator musi podjąć działania, aby 
to ryzyko wykluczyć.
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Ochrona gleby 
Projekt

Art. 217b.

1. Przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji, dla której wymagany był
raport początkowy, prowadzący instalację sporządza i przedkłada organowi
właściwemu do wydania pozwolenia raport końcowy, zawierający informacje dotyczące
stanu zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi i wód
gruntowych na terenie zakładu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 193 ust 1 pkt 2, 5, 7 i 8 organ właściwy do
wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego nakłada na
dotychczasowego prowadzącego instalację, dla której wymagany był raport
początkowy, obowiązek wykonania i przedłożenia raportu końcowego, o którym mowa
w ust. 1, w terminie 12 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia
zintegrowanego. Przepisu nie stosuje się w przypadku, w którym prowadzący instalację
wykonał raport końcowy zgodnie z ust. 1.
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Ochrona gleby 
Projekt

Art. 217b.

3. Raport końcowy zawiera:
1) informacje na temat planowanego sposobu użytkowania terenu, o ile takie

informacje są dostępne;
2) listę substancji powodujących ryzyko, które były wykorzystywane, produkowane

lub uwalniane przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone
na terenie zakładu;

3) aktualne informacje na temat zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko
gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu, stosowanymi, produkowanymi
lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje,
położone na terenie zakładu.

4. Raport końcowy, powinien być sporządzany w sposób umożliwiający porównanie
z raportem początkowym, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a, w tym
w szczególności w sposób umożliwiający ilościowe porównanie informacji na temat
zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi i wód gruntowych na
terenie zakładu przed rozpoczęciem i po zakończeniu eksploatacji instalacji.
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Ochrona gleby 
Projekt

Art. 217c. 1. Sporządzając raport początkowy, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4
lit. a, wykonując pomiary, o których mowa w art. 211 ust. 8 pkt 4 oraz sporządzając raport
końcowy, o którym mowa w art. 217b ust. 1 w celu przedstawienia informacji na temat
zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi i wód gruntowych na
terenie zakładu dokonuje się oceny zanieczyszczenia, zgodnie z rozporządzeniem wydanym
na podstawie art. 101a ust. 7.
2. Wykonanie pomiarów w glebie, w ziemi i w wodach gruntowych zawartości substancji

powodujących ryzyko, w tym pobieranie próbek, zapewnia się przez akredytowane
laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności.

3. Podmiot korzystający ze środowiska, posiadający certyfikat systemu zarządzania
jakością, może pobierać próbki przez własne laboratorium oraz wykonywać pomiary, o
których mowa w ust. 2, we własnym laboratorium, pod warunkiem, że laboratorium to
jest również objęte systemem zarządzania jakością.

4. W raporcie początkowym, dokumentacji pomiarów, o których mowa w ust. 1 oraz
raporcie końcowym, informacje na temat zanieczyszczenia substancjami powodującymi
ryzyko gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu przedstawia się w postaci
opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map wskazujących zasięg
zanieczyszczenia.
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Ochrona gleby 
Projekt

Art. 217d. 1. Jeżeli organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdził zanieczyszczenie
substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu,
przesyła odpowiednio kopię raportu początkowego, kopię wyników pomiarów, o których
mowa w art. 217a lub kopię raportu końcowego regionalnemu dyrektorowi ochrony
środowiska.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 do zanieczyszczeń substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi 

lub wód gruntowych na terenie zakładu stosuje się przepisy:
1) o ochronie powierzchni ziemi – jeżeli stwierdzone zanieczyszczenie jest historycznym

zanieczyszczeniem powierzchni ziemi;
2) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich

naprawie – jeżeli stwierdzone zanieczyszczenie stanowi szkodę w środowisku
w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów tej ustawy.

3. Ustalając w planie remediacji, o którym mowa w art. 101k ust. 4 lub art. 101l ust.2 lub art.
101n ust. 2 ustawy Poś albo w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub art. 15 ust. 2 pkt 3 lub art. 17 ust. 2a
ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, sposób przeprowadzenia
remediacji dla terenu zakładu, na którym aktualnie eksploatowana jest instalacja
wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz wskutek której eksploatacji
nastąpiło zanieczyszczenie, można uwzględnić, że usunięcie zanieczyszczenia zostanie
odłożone do czasu zakończenia eksploatacji instalacji, jeżeli prowadzący instalację wykaże,
że nie stwarza to znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.
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Ochrona gleby 
Projekt

Art. 217d.
4. W przypadku określonym w ust. 3 w planie remediacji jako sposób przeprowadzenia

remediacji wskazuje się:
1) planowane działania w celu zapobieżenia lub zmniejszenia dalszego

zanieczyszczenia, w tym działania w celu ograniczenia lub wyeliminowania emisji
zanieczyszczenia lub usunięcia pierwotnego źródła zanieczyszczenia,

2) jeżeli jest taka potrzeba - sposób ograniczenia rozprzestrzeniania się
zanieczyszczenia,

3) zasady kontrolowania zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie w glebie i
w ziemi pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko, w określonym
czasie.

Przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji ustala się nowy plan 

remediacji, którego celem jest doprowadzenie gleby, ziemi i wód gruntowych na 

terenie zakładu do:
1) stanu początkowego, określonego w raporcie początkowym, o którym mowa w

art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a,
2) jeżeli w raporcie początkowym stwierdzono występowanie zanieczyszczenia gleby,

ziemi lub wód gruntowych – do stanu nie stwarzającego zagrożenia dla zdrowia
ludzi oraz stanu środowiska.

6. Wcześniejsza decyzja ustalająca plan remediacji dla tego terenu wygasa z chwilą
przyjęcia nowej .
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Ochrona gleby 

Art. 351c.
Kto będąc zobowiązany do sporządzenia raportu końcowego ,o którym mowa w art.
217b, nie wywiąże się z tego obowiązku lub przedłoży raport niezgodny z wymaganiami
przewidzianymi w ustawie, podlega karze grzywny.”

Projekt

Przepisy karne i przejściowe
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Inspekcje środowiskowe

Obecnie

Każdy kraj sam reguluje procedury kontroli i częstotliwość inspekcji instalacji 

IPPC. 

Dyrektywa 2010/75/EU

Obowiązek sporządzania planów kontroli opartych na analizie ryzyka które

uzasadniałyby częstotliwość wymaganych kontroli, nie może być ona rzadsza niż

raz na rok dla instalacji stanowiących największe zagrożenie i raz na trzy lata dla

instalacji powodujących najmniejsze zagrożenia.
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Nowy rodzaj sprawozdawczości

Zaostrzone obowiązki sprawozdawcze 

Niezależnie od raportowania na potrzeby E-PRTR, każdy prowadzący instalację będzie

miał obowiązek dostarczania właściwym organom:

 Co najmniej raz w roku wyników monitorowania emisji i innych danych

umożliwiających właściwemu organowi sprawdzenie zgodności z warunkami

pozwolenia

 Corocznie podsumowania tych danych wyrażonych w formacie

umożliwiającymi porównanie z poziomami emisji powiązanymi z BAT.

Dyrektywa 2010/75/EU
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Przepisy przejściowe  art. 24 

1. Pozwolenia zintegrowane wydane dla istniejących instalacji, z których emisja wymagała uzyskania
pozwolenia zintegrowanego przed dniem 1 stycznia 2013 r., organ właściwy do ich wydania analizuje
i zmienia lub wydaje nowe pozwolenie z urzędu (za zgodą strony) w celu dostosowania do wymagań
wynikających z przepisów art. 188 ust. 1, art. 211 ust. 5, ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie do 1 stycznia 2014 r.

• 188 ust. 1 - Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem
pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony.”;

• 211 ust. 5 - W pozwoleniu zintegrowanym ustala się dla instalacji wymagających uzyskania
pozwolenia zintegrowanego zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami
dotyczącymi monitorowania wskazanymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one tam określone, a w
przypadku braku konkluzji BAT uwzględnia się dokumenty referencyjne BAT, w zakresie, w jakim
wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1,

• 211 ust. 6 - Pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w odniesieniu do instalacji
wymagającej pozwolenia zintegrowanego:

• pkt. 3 - wymagania zapewniające ochronę powierzchni ziemi i wód gruntowych, w tym stałe
funkcjonowanie i systematyczne nadzorowanie środków mających na celu zapobieganie
emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych;

• pkt. 12 - zakres oraz sposób przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia
i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na
przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie, w jakim
wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 149.
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Przepisy przejściowe  - pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane wydane dla istniejących instalacji, które od dnia wejścia w życie
ustawy nie będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zachowują
ważność na czas na jaki zostały wydane w zakresie, w jakim byłoby wymagane uzyskanie
pozwoleń sektorowych.

Dla istniejących instalacji z których emisja nie wymagała pozwolenia zintegrowanego przed
dniem wejścia w życie ustawy, a będzie wymagała po tym dniu (nowe branże) –
pozwolenie jest wymagane od dnia 1 lipca 2015 r.
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Przepisy przejściowe  - konkluzje BAT

1. W przypadku konkluzji BAT opublikowanych przed dniem wejście w życie niniejszej
ustawy za dzień publikacji tych konkluzji należy przyjąć dzień wejścia w życie ustawy.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, okres 6 miesięcy dla organu właściwego do
wydania pozwolenia zintegrowanego na dokonanie analizy warunków wydanego
pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 215 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaje wydłużony do 12 miesięcy –
dostosowanie do Konkluzji BAT opublikowanych przed 1 stycznia 2013 r.

Przepisy przejściowe

1. W sprawach o wydanie lub zmianę pozwoleń zintegrowanych wszczętych,
a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
stosuje się przepisy art. 202-219, ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą
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Przepisy przejściowe  - raport początkowy

Prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy istniejącą instalację wymagającą
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w przypadku, gdy eksploatacja tej instalacji obejmuje
wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje
możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu przy
pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po
zakończeniu postępowania dostsowującego pozwolenia (dniu 1 stycznia 2014 r.), powinien
opracować i przedłożyć organowi właściwemu do wydania pozwolenia raport początkowy.

Przepisy art. 211 ust. 6 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą mają zastosowanie z chwilą powstania obowiązku przedłożenia organowi
właściwemu do wydania pozwolenia raportu początkowego, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio w postępowaniu w sprawie ograniczenia bez
odszkodowania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ust. 1, prowadzonym
w trybie art. 195 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy.
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Przepisy przejściowe  - art. 14

Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 101a ust. 7 ustawy zmienianej

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą za dopuszczalne zawartości w glebie

i w ziemi substancji powodujących ryzyko, o których mowa w art. 101a ust. 2 uważa

się standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi określone w przepisach

dotychczasowych.
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