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Działalność Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych w 2019 r. 
skupiała się na:

• kwestiach problemowych wynikających z nowych regulacji prawnych; 

• wymianie informacji na temat konkluzji BAT (najlepszych dostępnych 
technik) i wynikających z nich obowiązków, w tym dostosowania się 
do wymogów konkluzji; 

• praktycznym zastosowaniu wdrożenia wymogów konkluzji BAT w 
zakładach przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego. 



Plan działań GR ds. PZ na 2019 r. obejmował:

1. Organizację spotkań podejmujących problematykę:

• zmian w przepisach ustawy o odpadach i ustawie Poś mających wpływ 
procedury wydawania pozwoleń zintegrowanych,

• wymogów wynikających z konkluzji BAT dla wielkotonażowej produkcji 
organicznych substancji chemicznych (LVOC),

• ustanawiania zabezpieczenia roszczeń w świetle obowiązujących przepisów,

• prowadzenia postępowania kompensacyjnego,

• rozwiązywania bieżących problemów związanych z prowadzeniem 
postępowań związanych z wydawaniem/zmianami pozwoleń 
zintegrowanych, 

• konkluzji BAT – w przypadku opublikowania takich dokumentów, 



2. Organizację wizyt studyjnych:

• Krajowej wizyty studyjnej w zakładzie produkującym części do samolotów, 
wykorzystywanych w maszynach wielu światowej rangi producentów, w 
zakładzie produkującym wyroby gumowe, w zakładzie zajmującym się 
przetwarzaniem i produkcją wyrobów z ropy naftowej, w elektrociepłowni 
oraz spalarni odpadów komunalnych,

• zagranicznej wizyty studyjnej w Szwecji w celu zapoznania się ze sposobem 
realizacji przepisów dyrektywy IED oraz stosowanymi w tym kraju dobrymi 
praktykami i wdrożonymi działaniami na rzecz ochrony powierzchni ziemi.



Działalność Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych w 2019 r.:

1. Spotkanie 6 marca 2019 r. w Warszawie ze specjalistami Ministerstwa 
Środowiska - Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Departamentu 
Zarządzania Środowiskiem w celu omówienia problematycznych kwestii 
wynikających z nowych regulacji wprowadzonych przepisami ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o 
odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1564).



2. Spotkanie 1 kwietnia 2019 r. w Warszawie ze specjalistami Ministerstwa 
Środowiska - Departamentu Zarządzania Środowiskiem w celu omówienia 
problematycznych kwestii wynikających z opublikowanych w latach 2017-
2018 konkluzji BAT: 

• dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do 
intensywnego chowu drobiu lub świń,

• dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do dużych 
obiektów energetycznego spalania, 

• dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do 
przetwarzania odpadów.



3. Zorganizowanie w dniach 7-10 maja 2019 r.  wizyty studyjnej na terenie 
województwa podkarpackiego poświęconej najnowszym konkluzjom BAT 
dotyczącym produkcji wielkotonażowych organicznych i nieorganicznych 
substancji chemicznych.

Wizyta obejmowała wykład pana dra Krzysztofa Dziuby, Szefa Biura 
Technologii Zakładów Azotowych w Puławach będący wprowadzeniem 
merytorycznym do programu wizyty. 

Wystąpienie, podzielone zostało na część dotyczącą wielkotonażowej
produkcji organicznych substancji chemicznych i na część dotyczącą 
substancji nieorganicznych, gdzie omówiono:

• kwestie podstaw prawnych w ocenie najlepszych dostępnych technik, 
• harmonogram weryfikacji dokumentów BREF dla branży chemicznej,



• działalności objęte konkluzjami BAT dla wielkotonażowej produkcji 
związków organicznych, 

• procedurę postępowania wypracowaną w Grupie Azoty celem 
dostosowania instalacji do wymogów konkluzji BAT LVOC, 

• przykłady różnych instalacji wymagających dostosowania do wymogów 
monitorowania emisji zorganizowanej i niezorganizowanej zgodnie z 
konkluzjami BAT LVOC, 

• najważniejsze założenia do projektu konkluzji BAT w zakresie 
nieorganicznych substancji chemicznych.



Wizytowane zakłady:

• Goodrich Aerospace w Tajęcinie koło Rzeszowa – firma produkująca części 
do samolotów, gdzie jest eksploatowana nowoczesna linia do 
fosforanowania produkowanych części – instalacja wymagająca uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego. 

• Sanok Rubber Co. w Sanoku – zakład zajmujący się produkcją wyrobów 
gumowych, gdzie eksploatuje się instalację do produkcji gumy 
przeznaczonej do dalszego formowania dla potrzeb przemysłu, w tym 
samochodowego – instalację wymagającą uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, 



• Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle – zakład produkujący sadze 
techniczne, które są stosowane jako wypełniacz w mieszankach gumowych 
instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym. 

• PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, gdzie są eksploatowane 
elektrociepłownia i spalarnia odpadów komunalnych. W zakładzie 
wizytowano instalację do spalania odpadów mającą status regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w województwie 
podkarpackim objętą pozwoleniem zintegrowanym, która została oddana 
do użytkowania w 2018 r.

• PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina-
Myczkowce - zaporę wodną w Solinie, gdzie była możliwość wizytowania 
sztolni zapory i gdzie przedstawiono wymagania środowiskowe dla tej 
zapory jako elektrowni szczytowo-pompowej.



4. Spotkanie 14 czerwca 2019 r. w Warszawie podczas którego omówione 
zostały:

• bieżące sprawy dotyczące pracy GR ds. PZ, 

• kwestie dotyczące realizacji ekspertyz na potrzeby GR ds. PZ., w tym 
ponownego przygotowania dokumentów do ekspertyzy dotyczącej 
wskazania możliwości ustanawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w 
środowisku, 

• włączenia  się GR ds. PZ w przygotowanie ekspertyzy dot. emisji 
zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do mechanicznego i 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania z konkluzji dotyczących 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania 
odpadów.



5. Przygotowano wniosek na zorganizowanie wizyty zagranicznej – do 
Francji – opracowano zakres merytoryczny wizyty studyjnej 
planowanej  w 2020 r. wraz ze szczegółową propozycją wizytowania 
miejsc we Francji. 

Zaproponowano temat przewodni - pozwolenia zintegrowane jako 
element systemu reglamentacyjnego emisji w kontekście ograniczania  
wytwarzania odpadów stanowiącego wyzwanie dla współczesności.  



6. Przygotowano wniosek na zorganizowanie krajowej wizyty studyjnej 
w drugim kwartale 2020 r. gdzie byłaby możliwość wizytowania 
instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego w województwie 
lubelskim. 

7. Ponadto w listopadzie ubiegłego roku złożono wniosek o 
zorganizowanie jednodniowego spotkania w Warszawie 
poświęconego omówieniu bieżących spraw Grupy – (wymogom 
wynikającym z konkluzji BAT dot. spalania odpadów z uwagi na ich  
publikację w grudniu 2019 r.). 



Uwzględniając wyniki ankiet wypełnionych przez członków GR ds. PZ i 
zaproponowane w nich tematy spotkań w 2020 r. planuje się:

• w I kwartale spotkanie robocze poświęcone konkluzjom BAT dot. 
spalania odpadów

• W II kwartale (w kwietniu) wizytę studyjną w województwie 
lubelskim, 

• w IV kwartale zagraniczną wizytę studyjną,

• spotkanie robocze poświęcone zmianom w przepisach ustawy Poś i 
ustawie o odpadach w odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych, 



• spotkanie robocze dotyczące rozwiązywania bieżących problemów 
związanych z prowadzeniem postępowań związanych z 
wydawaniem/zmianami pozwoleń zintegrowanych,

• spotkanie robocze poświęcone dotychczasowym doświadczeniom w 
prowadzeniu postępowania kompensacyjnego,

• spotkanie robocze w celu przedyskutowania kwestii dotyczącej 
ustanawiania zabezpieczenia roszczeń w świetle obowiązujących 
przepisów.



Dziękuję za uwagę


