
      
 

 

 

 

 

WYDARZENIE IV 

(18-21 października 2022 roku) 

wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych do Lublina  

i Kazimierza Dolnego. 

 

1 dzień - 18 października 2022 roku 

15:00-18:00 Wyjazd autokarem z Warszawy do Lublina 

18:00-19:00 Zakwaterowanie w hotelu (Hotel Ilan, ul. Lubartowska 85, 20-123 Lublin) 

19:00-20:00 Kolacja 

 

2 dzień - 19 października 2022 roku 

07:00-08:00 Śniadanie + drugie śniadanie na wynos oraz wykwaterowanie z hotelu 

08:00-09:00 Przejazd do Zakładów Azotowych w Puławach 

09:00-13:00 Tematy prezentacji:  

1. Dostosowanie zakładowej elektrociepłowni do zmieniających się wymogów i 

standardów emisyjnych 

2. Wpływ inwestycji  na ślad węglowy produktów nawozowych. 

 

Zapoznanie się z problematyką pozwoleń zintegrowanych  

w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych przez Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A, gdzie eksploatowane są m.in. instalacje: 

− w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu 

procesów chemicznych lub biologicznych: 

a) organicznych substancji chemicznych: melaminy, 

cykloheksanonu, kaprolaktamu, siarczanu hydroksyloaminy, 

32,5% roztworu mocznika, 35-45% roztworów mocznika, 

b) nieorganicznych substancji chemicznych: amoniaku, wodoru, 

dwutlenku węgla, nadtlenku wodoru, kwasu siarkowego i oleum, 

kwasu azotowego, 

c) nawozów sztucznych na bazie azotu: mocznika, saletry 

amonowej, roztworu saletrzano-mocznikowego RSM®, siarczanu 

amonu, nawozów płynnych na bazie mocznika i siarczanu 

amonu, nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu 

(PULGRAN), 

− do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy 

nie mniejszej niż 50 MW – elektrociepłowni zakładowej wraz ze 

składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

(popiołów i żużla). 



      
 

 

 

13:00-14:30 Przejazd do Kazimierza Dolnego 

14:30-15:00 Zakwaterowanie w hotelu (Król Kazimierz Hotel & SPA, ul. Puławska 86, 

24-120 Kazimierz Dolny) 

15:00-16:00 Obiad 

16:30-17:30 Spotkanie Grupy roboczej 

1. Wymiana doświadczeń w zakresie: 

− wydawania/zmian pozwoleń zintegrowanych dla instalacji 

powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów 

elektrolitycznych lub chemicznych gdzie całkowita pojemność 

wanien procesowych przekracza 30 m3 – studium wybranych 

przypadków z kraju,  

− wydawania/zmian pozwoleń zintegrowanych zawierających warunki 

na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą 

przepisów ustawy o odpadach (m.in. ustalanie zabezpieczenia 

roszczeń, możliwości weryfikacji danych dot. kubatury powierzchni 

magazynowych itp.), 

− wydawania/zmian pozwoleń zintegrowanych zawierających warunki 

na przetwarzanie odpadów w związku z wejściem życie Konkluzji 

BAT, 

− pobierania opłaty skarbowej, 

2. Sprawy bieżące. 

17:30-17:45 Przerwa kawowa 

17:45-18:45 Spotkanie Grupy roboczej 

1. Wymiana doświadczeń w zakresie: 

− wydawania/zmian pozwoleń zintegrowanych zawierających 

warunki na przetwarzanie odpadów w związku z wejściem życie 

Konkluzji BAT, 

− pobierania opłaty skarbowej, 

2. Sprawy bieżące. 

19:00-20:00 Kolacja 

 

3 dzień - 20 października 2022 roku 

06:45-07:30 Śniadanie + drugie śniadanie na wynos 

07:30-09:30 Przejazd do Borownicy gm. Janów Lubelski 

09:30-11:30 Zapoznanie się z problematyką pozwoleń zintegrowanych  

w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych przez zakład 

ZINKPOWER Wschód Sp. z o.o. – zapoznanie się z instalacjami: 



      
 

 

 

− do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów 

elektrolitycznych lub chemicznych gdzie całkowita pojemność 

wanien procesowych przekracza 30 m3, 

− do obróbki stali lub stopów żelaza, do nakładania powłok 

metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów 

stalowych na godzinę. 

Przedstawienie działalności zakładu i wizytowanie obiektów gdzie 

znajdują się instalacje. 

11:30-12:30 Przejazd do Biłgoraja 

12:30-14:30 Zapoznanie się z problematyką pozwoleń zintegrowanych  

w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych przez zakład Black 

Red White SA – zapoznanie z instalacją do powierzchniowej obróbki 

produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu 

rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie. 

Przedstawienie działalności zakładu i wizytowanie obiektów gdzie 

znajdują się instalacje. 

15:00-16:00 Obiad w restauracji (Restauracja Sitarska w Biłgoraju) 

16:30-18:30 Powrót do hotelu 

19:00-20:00 Kolacja 

 

4 dzień - 21 października 2022 roku 

07:00-08:00 Śniadanie oraz wykwaterowanie z hotelu 

08:00-09:15 Przejazd do zakładu Aliplast Sp. z o.o. w Lublinie  

(ul. Moritza 3) 

09:30-11:30 Zapoznanie się z problematyką pozwoleń zintegrowanych  

w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych przez zakład Aliplast 

Sp. z o.o. – zapoznanie się z instalacjami do powierzchniowej obróbki 

metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych 

gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3.  

Przedstawienie działalności zakładu i wizytowanie obiektów gdzie 

znajdują się instalacje. 

12:00-12:30 Obiad + lunch box (Hotel Focus Premium) 

12:30-15:30 Przejazd do Warszawy 

 

 

http://www.sitarska.pl/hotel-bilgoraj,restauracja

