
Grupa Robocza 

ds. Pozwoleń Zintegrowanych

VII posiedzenie plenarne krajowej sieci 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

1 - 2 grudnia 2015 r.



Najważniejsze działania w 2015 roku

Posiedzenia

31.03.2015 r. - posiedzenie w Warszawie w celu 

omówienia kwestii związanych z przygotowaniem i 

oceną raportów początkowych i wprowadzonych 

nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1101) oraz 

zaprezentowania doświadczenia z opracowywania 

raportów początkowych jako dokumentów 

obligatoryjnie wymaganych do wniosku o udzielenie 

pozwolenia zintegrowanego.



Studyjne 

wizyty 

krajowe

27-29.04.2015 r. - wizyta studyjna w Katowicach 

poświęcona zapoznaniu się z tematyką BAT dla przemysłu 

koksowniczego na przykładzie Koksowni Przyjaźń i zakładu 

Shiloh Industries sp. z o.o. w Bielsku-Białej, uzupełniona o 

spotkanie z ekspertami z Technicznej Grupy Roboczej ds. 

Przemysłu Koksowniczego.

19-20.11.2015 r. - wizyta studyjna w Katowicach w celu 

omówienia problematyki spalarni odpadów i ich 

oddziaływanie na środowisko poprzez: wizytę w zakładzie 

Master w Tychach Odpady i Energia Sp. z o.o. (spółka 

specjalizuje się w wywozie odpadów, unieszkodliwianiu, 

selektywnej zbiórce oraz energetyce odnawialnej) oraz 

wizytę w Zakładzie SARPI w Dąbrowie Górniczej (jednej z 

najnowocześniejszych i największych w Polsce spalarni 

odpadów przemysłowych i niebezpiecznych). 

Najważniejsze działania w 2015 roku



Pozostałe 

działania

Grupa robocza prowadzi prace nad ekspertyzą dotyczącą 

wskazania procedury ustanawiania zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w 

środowisku  oraz szkód w środowisku w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie, o którym mowa w art. 187 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska.

Najważniejsze działania w 2015 roku



Spotkania 
tematyczne

Spotkanie poświęcone kwestii instalacji spalania paliw objętych 
obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego w kontekście 
wymagań wynikających ze znowelizowanych przepisów Prawa 
Ochrony Środowiska – planowany termin to 7.12.2015 w 
Warszawie.

Spotkanie w I kwartale 2016 dotyczące nowych konkluzji BAT – jego 
tematyka będzie zależała od kolejności ukazywania się nowych 
konkluzji BAT i prawdopodobnie będzie dotyczyła najlepszych 
dostępnych technik dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu 
lub świń (spotkanie dwudniowe – z udziałem ekspertów 
zewnętrznych).

Spotkanie w III kwartale 2016 poświęcone kwestii postępowań 
kompensacyjnych w procesie pozwoleń zintegrowanych.

Spotkanie w IV kwartale - tematem będzie energetyka w kontekście 
pozwoleń zintegrowanych (w tym prawdopodobnie: omówienie 
nowych konkluzji BAT dla dużych obiektów spalania oraz derogacja 
w energetyce).

Planowane działania w 2016 roku



Prace nad 
ekspertyzą

I połowa 2016 roku

Wizyty studyjne 
zagraniczne

Hiszpania - przemysł hutniczy 
(organizacja wizyty przez 

Sekretariat Sieci we 
współpracy z Hutniczą Izbą 
Przemysłowo-Handlowa).

Anglia i Irlandia - różne 
przykłady instalacji (organizacja 
wizyty przez Sekretariat Sieci na 
podstawie kontaktów UM woj. 

Podkarpackiego).

Planowane działania w 2016 roku



Sekretariat Sieci

ul. Chłodna 64

00-872 Warszawa

tel. 22 661 62 21 

fax. 22 661 62 20 

email : sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Dziękuję za uwagę


