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Dotychczasowa działalność Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych 

Działalność Grupy skupia się przede wszystkim na:

• wypracowaniu jednolitego podejścia do systemu zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli w Polsce przy zastosowaniu instrumentów jakimi są 
pozwolenia zintegrowane i najlepsze dostępne techniki, 

• przygotowaniu organów właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych do 
prawidłowej implementacji zapisów Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji 
przemysłowych, 

• wymianie informacji na temat pojawiających się konkluzji BAT (najlepszych dostępnych 
technik) i wynikających z nich obowiązków, 

• przygotowaniu do wprowadzenia nowych wymagań dotyczących ochrony powierzchni 
ziemi i wód gruntowych, 

• rozwiązywanie bieżących problemów związanych z procedurą wydawania pozwoleń 
zintegrowanych.



Spotkania

2013

Spotkanie dotyczące nowych regulacji w zakresie gospodarki odpadami 
- przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2014 

Spotkanie dot. nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska, implementujących zapisy dyrektywy o emisjach 
przemysłowych (IED).



2015

Spotkanie poświęcone raportom początkowym – wymogiem 
wprowadzonym nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 
ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawy. 

Spotkanie poświęcone nowym wymaganiom dla instalacji spalania 
paliw objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego 
wprowadzonych zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.



2016

Spotkanie poświęcone technologiom przetwarzania odpadów. 

Spotkanie poświęcone omówieniu wymogów wynikających z Decyzji 
Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. 
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik 
(BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE



2017 

Spotkanie poświęcone nowym normom prawnym dla oceny jakości 
powierzchni ziemi. 

Spotkanie poświęcone omówieniu wymogów wynikających z Decyzji 
Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. 
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik 
(BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z 
dyrektywą parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.



2019

Spotkanie poświęcone nowym regulacjom prawnym - ustawie z dnia 20 
lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) oraz ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o 
zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1564) - wprowadzającym nowe obowiązki mające 
zastosowanie przy wydawaniu/zmianie zezwoleń i pozwoleń. 

Spotkanie poświęcone decyzjom wykonawczym Komisji (UE) 
dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 
intensywnego chowu drobiu lub świń, dużych obiektów energetycznego 
spalania i do przetwarzania odpadów. 



Wyjazdy studyjne

2014
Wizyta studyjna poświęcona branży przemysłu cementowego i wizytacja 
największej w województwie opolskim instalacji do wypału klinkieru, 
eksploatowanej przez Górażdże Cement S.A. w Choruli.
2015 
Wizyta studyjna poświęcona zagadnieniom przemysłu koksowniczego, 
odlewniczego i termicznego przetwarzania odpadów. W kwietniu 
wizytowano Koksownię Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej i instalację 
do odlewu magnezu eksploatowaną przez Shiloh Industries Sp. z o.o. w 
Bielsku-Białej.  
W listopadzie natomiast wizytowano spalarnię odpadów należącą do SAPRI 
w Dąbrowie Górniczej oraz instalację do przetwarzania odpadów w zakładzie 
Master w Tychach.



2018 
Wizyta studyjna w Bydgoszczy – wizytowanie instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych  Międzygminnego Kompleksu 
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. , instalacji spalania paliw -
Elektrociepłowni Bydgoszcz II, należącej do PGE GiEK S.A. Oddział – Zespół 
elektrociepłowni w Bydgoszczy. 

W listopadzie odbyła się druga wizyta studyjna poświęcona instalacjom, które 
wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego: instalacji do spalania paliw  
eksploatowanej na terenie  Oddziału Elektrownia Opole w Opolu przez PGE GiEK 
S.A. w Bełchatowie, instalacji do produkcji masy włóknistej i do produkcji 
papieru należącej do Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach, 
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych w Gotartowie, eksploatowanej przez „EKO-REGION” Sp. z o.o. w 
Bełchatowie.



2019
Wizyta poświęcona najnowszym konkluzjom BAT dotyczącym produkcji 
chemicznej, zarówno w odniesieniu do substancji organicznych, jak i 
nieorganicznych. Wizytacja zakładów:
• Goodrich Aerospace w Tajęcinie koło Rzeszowa produkującego części do 

samolotów, wykorzystywane w maszynach wielu światowej rangi 
producentów, a jej proces technologiczny – pod względem rygoru produkcji 
– należy do najbardziej zaawansowanych z istniejących. 

• Sanok Rubber Co. - instalacji do produkcji wyrobów gumowych. 
• Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. – zakładu przetwarzającego i 

produkującego wyroby z ropy - sadze techniczne, które są stosowane jako 
wypełniacz w mieszankach gumowych.

• PGE GiEK Oddział Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie są eksploatowane 
elektrociepłownia i spalarnia odpadów komunalnych. 



Plan na 2020 r. 

• w kwietniu wizyta studyjna w województwie lubelskim, 

• w IV kwartale zagraniczna wizyta studyjna,

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

• 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 ustanowienia 
zabezpieczenia roszczeń w świetle obowiązujących przepisów. 



Wizyta studyjna w województwie lubelskim
1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., instalacje:
• w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów 

chemicznych lub biologicznych:
 organicznych substancji chemicznych: melaminy, cykloheksanonu, 

kaprolaktamu, siarczanu hydroksyloaminy, roztworu mocznika, 
 nieorganicznych substancji chemicznych: amoniaku, wodoru, dwutlenku 

węgla, nadtlenku wodoru, kwasu siarkowego i oleum, kwasu azotowego,
 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)



Prezentacje:

• Rozwój Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w perspektywie 
Pozwolenia Zintegrowanego.

• Wpływ inwestycji na ślad węglowy produktów nawozowych.

• Historia modernizacji Elektrociepłowni Puławy w aspekcie zmian 
standardów emisyjnych.



Obrady:

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. ZINKPOWER Wschód Sp. z o.o. w Borownicy gm. Janów Lubelski –
instalacje:

• 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.



3. Black Red White SA – instalacja do powierzchniowej obróbki 
produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu 
rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie.

4. Aliplast Sp. z o.o. w Lublinie – instalacje do powierzchniowej obróbki 
metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych 
gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3. 



Plan na 2021 r.:
• Spotkania stacjonarne lub online poświęcone omówieniu 

najważniejszych kwestii związanych z publikowanymi Konkluzjami BAT 
dla poszczególnych branż – najprawdopodobniej dla powierzchniowej 
obróbki z wykorzystaniem rozpuszczalników,

• Wyjazd studyjny do Lublina – zaplanowany na 2020 rok. 

• Wyjazd studyjny zagraniczny do Francji. 

• 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 
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w świetle obowiązujących 
przepisów. 

• Spotkanie poświęcone zagadnieniom hałasu w PZ wspólnie z GR ds. 
Hałasu.  



Dziękuję za uwagę


