
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

BEST AVAILABLE TECHNIQUES – konkluzje BAT 

   W ostatnim czasie Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski współpracowała z trzema 

przedsiębiorstwami, dostosowując ich technologię do konkluzji BAT. 

BAT (Best Available Techniques)  

Najlepsze dostępne techniki, oznaczają dostępne i wdrożone w danym sektorze 

najbardziej efektywne techniki i technologie pozwalające na osiągnięcie wysokiego 

poziomu ochrony środowiska jako całości, jeżeli jest to technicznie i ekonomicznie 

uzasadnione. 

Konkluzje BAT wynikają z dokumentów referencyjnych dla poszczególnych branż 

przemysłowych i zawierają najistotniejsze elementy. Są one przyjmowane na drodze 

decyzji Komisji Europejskiej, publikowane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej 

we wszystkich językach urzędowych UE. Dokumenty posiadają status aktu prawnego. 

BAT ujednolica wymogi stawiane podmiotom prowadzącym działalność przemysłową we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Konkluzje BAT w prawie polskim 

Na podstawie art. 215 ust.1 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Organ właściwy do wydania pozwolenia 

zobowiązany jest do wszczęcia analizy warunków pozwolenia zintegrowanego, nie 

później, niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 
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Metodą CASE STUDY, czyli 

studium przypadku, 

chcielibyśmy  Państwu 

przybliżyć naszą 

działalność, przedstawić 

metody działania i      

zachęcić do dyskusji.  

 

 

 

 

 

W trakcie trwania analizy organ może wezwać prowadzącego instalację do przedłożenia 

potrzebnych informacji, pozwalających określić w jakim zakresie spełnione są wymagania 

BAT. Po zakończonej analizie organ jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wyniki 

prowadzącemu instalację oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Jeżeli wystąpi 

koniczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ wezwie do zmiany pozwolenia 

zintegrowanego i wyznacza okres dostosowawczy w którym instalacja musi zostać 

dostosowana do standardów unijnych. 

Dostosowanie do wymagań BAT 

Najpierw przeanalizowano wszystkie ogólne konkluzje dotyczące branży, a także techniki 

monitoringu i ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska odpowiadające BAT  

i porównano je z obecnie stosowanymi w zakładach naszych klientów. Wyniki analizy zostały 

sformułowane w formie pisemnej odpowiedzi do właściwego organu. W przypadku 

przekroczeń wniesiono o wydłużenie obowiązku spełnienia wymogów do końca okresu 

dostosowawczego.  

Właściwe organy wezwały zakłady do złożenia wniosków o zmianę pozwolenia 

zintegrowanego w zakresie odbiegającym od wymogów BAT w terminie roku od otrzymania 

zawiadomienia, a także przydzielono 4 letni okres dostosowawczy od dnia publikacji konkluzji 

dotyczącej BAT dla właściwej branży w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej. 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

ZMIANY W ZAKRESIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW 

Opracowywanie wniosków o udzielenie pozwoleń emisyjnych, to jedna z podstawowych 

działalności Kancelarii Ekologicznej. W ostatnim czasie, nasza Kancelaria sporządziła wniosek, 

o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla jednego z dużych zakładów zajmujących 

się produkcją oraz obróbką płyt drewnopochodnych. Znaczna część omawianego zakładu, 

objęta jest pozwoleniem zintegrowanym (stanowi instalację IPPC). Wnioskiem o udzielenie 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów, objęto pozostałą część zakładu.  

Zmiana ustawy o odpadach 

W styczniu 2013 roku weszła w życie nowa ustawa o odpadach, a wraz z nią zaszły także 

zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska (POŚ). Regulacje dotyczące pozwoleń na 

wytwarzanie odpadów ujęto w art. 180a POŚ, a nie tak jak wcześniej – w ustawie  

o odpadach. Obecnie, pozwoleniem na wytwarzanie odpadów, objęte muszą być tylko te 

odpady, które powstają wskutek funkcjonowania instalacji objętej wnioskiem.  

Likwidacja części kodów odpadów  

W związku z powyższym, w nowym wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

dla zakładu produkcji oraz obróbki płyt drewnopochodnych, uwzględniono tylko te odpady, 

które są generowane wskutek funkcjonowania konkretnej instalacji objętej wnioskiem. 

Zgodnie z nowymi przepisami pominięciu podlegały – odpady z grup 15 (odpady 

opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieujęte w innych grupach) 16 (odpady nieujęte w innych grupach) i 17 (odpady z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę 

i ziemię z terenów zanieczyszczonych) omówione w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

w sprawie katalogu odpadów. Odpady te, choć powstają na terenie zakładu, nie są związane 

bezpośrednio z funkcjonowaniem instalacji objętej danym wnioskiem.  
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NOWE USTAWY styczeń  2016 r. 

 

Nowelizacja art. 317 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska ma na celu wydłużenie okresu odroczenia pobierania opłat za korzystanie ze 

środowiska oraz naliczania kar administracyjnych, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie 

zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia tych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym programie 

oczyszczania ścieków komunalnych, do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Zmiany art. 60a i 62 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji przesuwają datę wejścia w życie nowych 

uregulowań dotyczących sposobu ustalania i wnoszenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza, zawartych w ustawie – Prawo ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Nowelizacja obejmuje również przepis dotyczący sposobu wnoszenia opłaty za wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze roku, w którym obowiązywać będą zmienione 

zasady - opłatę za pierwsze półrocze 2019 r. (a nie pierwsze półrocze roku 2017 - jak stanowi 

dotychczasowe brzmienie przepisu) wnosić się będzie w wysokości 50% opłat za wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza należnych za 2018 r.  

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw, wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2013/39/WE 

zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE oraz 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w 

dziedzinie polityki wodnej. Zmiany polegają na: 

- wprowadzeniu do ustawy – Prawo wodne definicji pojęć „matryca” i „lista obserwacyjna”, korekcie 

określeń „substancja priorytetowa” i „substancja szczególnie szkodliwa dla środowiska wodnego” 

oraz wskazaniu katalogu obowiązków organów administracji publicznej w zakresie monitoringu wód 

i przyjęciu wykazu substancji priorytetowych i zasad ich monitorowania, 

- dodaniu art. 123a – przepisu wprowadzającego instytucję zgłoszenia, które zastępuje w 

określonych przypadkach obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,  

- zgłoszeniu, składanemu właściwemu miejscowo staroście podlegać będą m.in. wykonanie 

pomostu do 25 m długości całkowitej, wykonanie kąpieliska, odwadnianie wykopów budowlanych 

oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych oraz roboty w wodach, a także inne roboty, 

które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód 

podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie 

realizowane przedsięwzięcie. 
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Szanowni Państwo! 

Kolejne już  zmiany i 

nowelizacje 

przedstawiamy wraz 

ze słowem 

komentarza.  

 

Zapraszamy do 

cyklicznych spotkań z 

Zespołem Kancelarii 

Ekologicznej.  

 

                         r.pr. 

Marcin Kaźmierski  

 

 


