
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

18 - 21 października 2022 r. 

w formie wizyty studyjnej do Lublina i Kazimierza Dolnego 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych odbyło się w dniach 18 – 

21 października 2022 roku w formie wizyty studyjnej do Lublina i Kazimierza 

Dolnego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele urzędów marszałkowskich, 

Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (GDOŚ), Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz zaproszeni 

prelegenci.  

 

2. Przedmiot spotkania  

Celem zorganizowanej wizyty studyjnej Grupy Roboczej było zapoznanie się 

z problematyką pozwoleń zintegrowanych w zakresie dotrzymywania standardów 

emisyjnych oraz przeprowadzenie spotkania roboczego Grupy.  

 

W ramach wizyty uczestnicy zapoznali się z działalnością Zakładów Azotowych 

„Puławy” S. A., gdzie eksploatowane są m.in.: instalacje w przemyśle chemicznym do 

wytwarzania (przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych) 

organicznych substancji chemicznych, nieorganicznych substancji chemicznych oraz 

nawozów sztucznych na bazie azotu; instalacje do wytwarzania energii i paliw. 

W następnych dniach wizytowano zakład ZINKPOWER Wschód Sp. z o.o., gdzie 

zapoznano się z instalacjami do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem 

procesów elektrolitycznych lub chemicznych oraz instalacjami do obróbki stali lub 

stopów żelaza, do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 



    
 

 
 

2 tony wyrobów stalowych na godzinę. Dalej przedstawiono działalność i wizytowano 

zakład Black Red White SA, gdzie zapoznano się z instalacją do powierzchniowej 

obróbki produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu 

rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie. 

 

W dniu 19 października br. spotkanie robocze rozpoczęła Przewodnicząca Grupy od 

powitania uczestników oraz przedstawienia zaproszonego gościa. Przedstawiciel 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przywitał uczestników wyjazdu 

studyjnego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego.  

 

Następnie uczestnicy spotkania po kolei przedstawili swoje stanowiska, zakres 

i podział zadań oraz model zarządzania przyjęty w jednostkach przez nich 

reprezentowanych. 

 

Dalej Przewodnicząca Grupy przedstawiła harmonogram spotkania, zgodnie 

z którym omówiono: 

- nadesłane stanowiska członków Grupy Roboczej dotyczące problemów związanych 

z rozbieżnościami pomiędzy przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

i zadaniami nałożonymi na urzędy ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko - czyli w zakresie opiniowania wniosków o wydanie 

decyzji środowiskowych dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego; 

- nowe zadania dla urzędów marszałkowskich w sytuacjach nadzwyczajnych, 

wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 

ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;  

- doświadczenia w wydawaniu lub zmianach pozwoleń zintegrowanych 

zawierających warunki na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą 

przepisów ustawy o odpadach; 

- pobieranie opłaty skarbowej; 



    
 

 
 

- sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej za rok 2022; 

- plan działań Grupy na rok 2023.  

 

W ramach analizy nadesłanych stanowisk członków Grupy Roboczej, dotyczących 

problemów związanych z rozbieżnościami pomiędzy przepisami ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska i zadaniami nałożonymi na urzędy ustawą o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie (…) wskazano cel wypracowania wspólnego 

stanowiska przez członków Grupy Roboczej oraz poproszono o komentarze 

przedstawicieli MKiŚ oraz GDOŚ. Stwierdzono, że problem jest zidentyfikowany od 

2017 roku, przedstawiono ewolucję przepisów w zakresie oceny oddziaływania na 

środowisko oraz wyjaśniono powody powstałych rozbieżności w przepisach  

prawnych. Następnie omówiono szczegóły procesu legislacyjnego oraz jego wpływ 

na możliwość wprowadzania zmian do ustawy. W podsumowaniu Przewodnicząca 

Grupy zaproponowała organizację wspólnego spotkania w formie on-line dla Grupy 

Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Grupy Roboczej ds. 

Pozwoleń Zintegrowanych, a w dalszej kolejności zorganizowanie spotkania 

stacjonarnego w celu wypracowania rozwiązań oraz oceny skutków prawnych 

ewentualnych zmian w przepisach prawnych. Uczestnicy przedyskutowali możliwe 

kierunki zmian legislacyjnych oraz pozytywnie ocenili ww. propozycję. 

 

W ramach sprawozdania z działalności Grupy za rok 2022 szczegółowo omówiono 

etapy realizacji poszczególnych zadań.  

 

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na opłaty za wnoszenie wniosków za 

ujednolicenie treści pozwolenia zintegrowanego oraz wskazano wykładnię dotyczącą 

pobierania opłat. Przedyskutowano oraz wymieniono spostrzeżenia w kwestiach 

decyzji eksploatacyjnych dla średnich źródeł spalania oraz wymogów dyrektywy MCP 

i możliwości weryfikacji danego procesu. Omówiono stanowisko Grupy Roboczej 

wystosowane do MKiŚ w dniu 26 października 2021 roku w zakresie zagrożeń 



    
 

 
 

i problemów wynikających z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń oraz 

zaprezentowano dotychczasowe doświadczenie poszczególnych jednostek. 

Wyjaśniono kwestie różnic gwarancji bankowej i polisy ubezpieczeniowej. Następnie 

informacyjnie przybliżono: zmiany w ustawie o odpadach w zakresie możliwości 

przedłużenia terminu ważności decyzji środowiskowej do 2025 roku, pod warunkiem 

złożenia wniosku o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego oraz art. 61 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 

z sytuacją na rynku paliw. 

 

W ramach planu działań na rok 2023 uczestnicy Grupy Roboczej zostali poproszeni 

o nadesłanie propozycji tematów i zagadnień problemowych w celu przedstawienia 

zakresu działań na posiedzeniu plenarnym. W ramach spotkania roboczego 

sformułowano następujące tematy: 

1. Wydawanie lub zmiana pozwoleń zintegrowanych zawierających warunki na 

przetwarzanie odpadów w związku z wejściem w życie Konkluzji BAT. 

2. Wymogi wynikające z aktualnych regulacji prawnych odnośnie chowu 

i hodowli drobiu oraz trzody chlewnej. 

3. MCP a decyzje eksploatacyjne, ustalające wymagania w zakresie ochrony 

środowiska. 

Na końcu przedyskutowano zakres tematyczny wizyty studyjnej do Szczecina, 

planowanej na wrzesień 2023 roku.  

 

W tym miejscu Przewodnicząca Grupy Roboczej podsumowała przebieg spotkania, 

podziękowała uczestnikom i organizatorom wyjazdu studyjnego oraz zakończyła 

spotkanie. 

Protokół sporządzono 02.11.2022 r. 


