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Plan działań Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych 

na 2018 r. obejmował:

1. Organizację spotkań o tematyce:

 Technologia przetwarzania odpadów komunalnych w 

świetle obowiązujących przepisów i zaleceń Komisji 

Europejskiej oraz planów Ministerstwa Środowiska i 

ustalania warunków w pozwoleniach zintegrowanych w 

obecnej sytuacji prawnej, 

 Wymogi i warunki prowadzenia postępowania 

kompensacyjnego w trybie ustawy Prawo ochrony 

środowiska, 

 Konkluzje BAT – w przypadku opublikowania takich 

dokumentów, 



 Spotkanie warsztatowe poświęcone procedurze ocen 

oddziaływania na środowisko dla instalacji wymagających 

pozwoleń zintegrowanych uwzględniających rolę 

poszczególnych organów, 

 Spotkanie warsztatowe poświęcone ustalaniu 

warunków emisyjnych dla wybranego rodzaju instalacji.



2. Organizację wizyt studyjnych:

 wizyty studyjnej w elektrowni konwencjonalnej, 

instalacji do produkcji papieru i tektury o zdolności 

produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, instalacji 

galwanizerni, instalacji do produkcji produktów chemii 

organicznej w zależności od zgody zakładów na odbycie 

takiej wizyty, 

 wizyty studyjnej w Szwecji lub Hiszpanii w celu 

zapoznania się z procedurą wydawania pozwoleń 

zintegrowanych i wymiany doświadczeń, m.in. w zakresie 

przygotowywania raportów początkowych/końcowych, 

remediacji/rewitalizacji terenów poprzemysłowych po 

zakończeniu działalności przemysłowych. 



3. Kontynuowanie prac 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 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie, o którym mowa 

w art. 187 ustawy  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska. 



Działalność Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych 

w 2018 r.  to dalsza kontynuacja realizacji celów jakie 

zostały jej wyznaczone. W kończącym się roku skupiono 

głównie uwagę na:

 Przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie ekspertyzy dotyczącej 

wskazania procedury zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz 

szkód w środowisku;

 Wymianie informacji na temat konkluzji BAT 

(najlepszych dostępnych technik) i wynikających z nich 

obowiązków, w tym dostosowania się do wymogów 

konkluzji; 

 Zagadnieniach związanych ze szkodami w środowisku.



Prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do 
wszczęcia postępowania na wykonanie ekspertyzy 
rozpoczęto w 2017 r. Postępowanie o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
zostało unieważnione, bowiem przedłożone przez 
oferenta dokumenty nie spełniały wymogów formalnych.

W lutym 2018 r. rozpoczęto prace nad weryfikacją i 
aktualizacją dokumentów niezbędnych do ogłoszenia 
przetargu na wykonanie ekspertyzy. 

W związku z tym, że trzykrotnie podejmowano próby 
wyłonienia wykonawcy ekspertyzy, które nie przyniosły 
oczekiwanego rezultatu, najprawdopodobniej nie będzie 
kontynuacji prac nad ekspertyzą w przygotowanym jej 
zakresie.



Wizyta studyjna w Opolu 10-12.10.2018 r.

W trakcie spotkania wizytowano:

 Instalację do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 
powyżej  300 MW eksploatowaną na terenie  
Oddziału Elektrownia Opole w Opolu przez PGE 
GiEK S.A. w Bełchatowie, gdzie obecnie trwa budowa 
kolejnych bloków energetycznych nr 5 i 6 oraz 
infrastruktury towarzyszącej, 

 Instalację do produkcji masy włóknistej i instalację do 
produkcji papieru o zdolności produkcyjnej 360Mg/dobę 
eksploatowaną przez MetsaTissue Krapkowice Sp. z 
o.o. w Krapkowicach, gdzie produkuje się papiery 
higieniczne, 



 Instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności 
przetwarzania 82Md/dobę w Gotartowie, 
eksploatowaną przez „EKO-REGION” Sp. z o.o. w 
Bełchatowie, gdzie oddano do użytkowania nową 
instalację do tlenowej stabilizacji odpadów oraz 
instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych i odpadów selektywnie zebranych. 

Część spotkania poświęcono na omówienie wymogów 
wynikających z konkluzji BAT w odniesieniu do dużych 
obiektów energetycznego spalania paliw (LCP) oraz na 
omówienie najważniejszych założeń konkluzji BAT w 
zakresie przetwarzania odpadów. 



Mając na względzie postanowienia IX Posiedzenia Plenarnego, 

na podstawie pisemnych deklaracji zebranych w lipcu br., w 

ramach Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych 

zainicjowano funkcjonowanie podgrupy ds. szkód w 

środowisku. 

Do pracy w podgrupie zgłosiło się 25 osób będących 

pracownikami GDOŚ, regionalnych dyrekcji ochrony 

środowiska i urzędów marszałkowskich. Z uwagi na fakt, 

że obecnie Grupa Robocza ds. PZ liczy  ponad 70 osób, nie 

było możliwości przyjęcia zgłoszeń od osób niebędących 

członkami grupy roboczej a jednocześnie 

zainteresowanych problematyką szkód i chętnych do 

współpracy.



Biorąc pod uwagę fakt, że wyodrębniona podgrupa 

wykazuje wyraźną chęć i potrzebę działania, o czym 

świadczy chociażby liczba spotkań, które odbyły się w 

tak krótkim okresie oraz potencjał jej członków a także 

to, jak ważna i trudna jest to problematyka do 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

wystosowany został wniosek o utworzenie nowej grupy 

roboczej ds. szkód w środowisku działającej w ramach 

Sieci „Partnerstwo:  Środowisko dla Rozwoju”.  



Mając dotychczasowe doświadczenie w przygotowaniu 

krajowych wizyt studyjnych, uzależnionych od zgód

zakładów na odbycie wizyty oraz samej organizacji 

wizyty przygotowano wniosek o zorganizowanie w 

kwietniu 2019 r. wizyty studyjnej instalacji wymagających 

pozwolenia zintegrowanego w województwie 

podkarpackim.  

Wniosek przesłano do Sekretariatu Sieci. 



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków 

GR ds. PZ w 2019 r. planuje się:

 w II kwartale wizytę studyjną w województwie 

podkarpackim, 

 zagraniczną wizytę studyjną,

 spotkanie robocze poświęcone zmianom w przepisach 

ustawy o odpadach i ustawie Poś w odniesieniu do 

pozwoleń zintegrowanych, 

 spotkanie robocze w celu przedyskutowania kwestii 

dotyczącej ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w 

świetle obowiązujących przepisów,  



 spotkanie robocze dotyczące przeanalizowania konkluzji 

BAT dla wielkotonażowej produkcji organicznych 

substancji chemicznych (LVOC) (po ich opublikowaniu), 

 spotkanie robocze poświęcone dotychczasowym 

doświadczeniom w prowadzeniu postępowania 

kompensacyjnego, 

 spotkanie robocze dotyczące rozwiązywania bieżących 

problemów związanych z prowadzeniem postępowań 

związanych z wydawaniem/zmianami pozwoleń 

zintegrowanych. 



Natomiast podgrupa ds. szkód w środowisku na 

2019 r. zaplanowała, oprócz tematów już 

podjętych w br.:

 spotkanie robocze dotyczące oceny ryzyka, 

spotkanie robocze dotyczące historycznych 

zanieczyszczeń wód, 

 spotkanie robocze dotyczące sposobów remediacji, 

 zagraniczną wizytę studyjną do Włoch, 

 spotkanie robocze dotyczące rozwiązywania bieżących 

problemów związanych z prowadzeniem postępowań w 

sprawach szkód w środowisku i historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi.



Dziękuję za uwagę


