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Abstrakt w języku polskim 
Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyzę nt. ilości źródeł emisji oraz wielkości emisji 
lotnych związków organicznych z różnego rodzaju instalacji pracujących na terenie Polski, w 
tym instalacji posiadających pozwolenia zintegrowane. Praca dotyczy wyłącznie instalacji, 
w których prowadzone są procesy objęte dyrektywą Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 
roku w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem 
organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach, 
której zapisy zostały w 2010 roku włączone do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt w języku angielskim 
This study is an expertise on amount of emission sources and emission volumes of 
non-methane volatile organic compounds from various types of installation existing in 
Poland, including the installation with the integrated permits. The work applies only to 
installations where processes are carried out under Council Directive 1999/13 / EC of 11 
March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of 
organic solvents in certain activities and installations whose notations were in 2010 
incorporated into the Directive of the European Parliament and of the Council 2010/75 / EC 
of 24 November 2010. on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). 
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I. PODSTAWA WYKONANIA PRACY 
 
Podstawą wykonania pracy była umowa nr 3/BAT/2014 z dnia 10.06.2014 zawarta pomiędzy: 
Zamawiającym - Ministerstwem Środowiska a Wykonawcą - Instytutem Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych. 
 
 
II. CEL I ZAKRES PRACY 
 
Głównym celem pracy było przygotowanie ekspertyzy na temat emisji lotnych związków 
organicznych z instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych oraz pozostałych 
instalacji. 
Praca dotyczyła wyłącznie instalacji emitujących lotne związki organiczne (LZO) w zakresie 
obowiązywania dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie 
ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych 
rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (Dz.Urz. WE, L 
85/1 z 29.3.1999, str. 118 i następne), której to zapisy zostały w 2010 roku włączone do 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (Dz.Urz. UE, L 334/17 z 10.12.2010). 
Zakres pracy obejmował: 
1. Informację na temat ilości wyemitowanych lotnych związków organicznych za lata 2010-

2013, w tym: 
a) przygotowanie lisy pytań do urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Centrum Informacyjnego 
REACH oraz przekazanie ich Zamawiającemu celem rozesłania ich do ankietowanych, 

b) zweryfikowanie, ujednolicenie i opracowanie uzyskanych od Zamawiającego informacji 
zwrotnych, 

c) dokonanie porównania emisji z instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych oraz 
pozostałych instalacji. 

Informacja miała obejmować: 
a) dane nt. urządzeń objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE 

z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (całkowita liczba 
urządzeń; liczba instalacji, dla których wydano pozwolenie na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza; liczba instalacji dla których wydano pozwolenie 
zintegrowane; liczba instalacji, które zostały zgłoszone; liczba instalacji dla których 
zastosowano plan obniżania emisji; liczba instalacji, które w okresie sprawozdawczym 
podlegały obowiązkowi prowadzenia ciągłych pomiarów emisji; liczba instalacji dla 
których właściwe organy ochrony środowiska wydały decyzje o wstrzymaniu 
eksploatacji w związku z niedotrzymywaniem przepisów ochrony środowiska; 

b) informacje dotyczące stosowania substancji lub preparatów sklasyfikowanych jako 
kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania (R45, R46, R49, R60, R61) 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006; 

c) informacje na temat wyników monitorowania spełniania wymogów dyrektywy 
2010/75/WE (liczba urządzeń, które przekazały wyniki okresowych pomiarów LZO 
oraz liczba urządzeń, które podlegają obowiązkowi ciągłych pomiarów emisji LZO 
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w odniesieniu do każdego z 20 rodzajów procesów) oraz naruszeń wymogów 
dyrektywy w okresie 2010-2013. 

d) szacunkową wielkość emisji w tonach za rok 2012. 
Informacja miała dotyczyć następujących 20 procesów wymienionych w dyrektywie 
2010/75/WE: 
 Gorący offset rolowy. 
 Rotograwiura publikacyjna. 
 Inne maszyny rotagrawiurowe, fleksograficzne, sitodruku rotacyjnego, laminujące lub 

lakiernicze sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze. 
 Czyszczenie powierzchni. 
 Inne rodzaje czyszczenia powierzchni. 
 Pokrywanie pojazdów i wykańczanie pojazdów. 
 Powlekanie zwojów. 
 Inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw sztucznych, tkanin włókien, 

folii i papieru. 
 Powlekanie drutu nawojowego. 
 Powlekanie powierzchni drewnianych. 
 Czyszczenie na sucho. 
 Impregnowanie drewna. 
 Powlekanie skóry. 
 Produkcja obuwia. 
 Laminowanie drewna i tworzyw sztucznych. 
 Pokrywanie klejem. 
 Wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb drukarskich i klejów. 
 Przeróbka gumy. 
 Wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego oraz rafinowanie oleju 

roślinnego. 
 Wytwarzanie produktów farmaceutycznych. 

2. Przegląd realizacji przepisów ws. lotnych związków organicznych wynikających z 
dyrektywy 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych, który powinien zawierać: 
 ogólny opis istotnych zmian dokonanych w ustawodawstwie krajowym w okresie 

2010-2013 dotyczących dyrektywy 2010/75/WE; 
 informacje o kosztach poniesionych przez właściwe organy w związku 

z wykonywaniem dyrektywy; 
 szacunkową liczbę osób zajmujących się wdrażaniem i egzekwowaniem przepisów 

dyrektywy. 
 
 
III. METODYKA PRACY 
 
W celu zebrania szczegółowych danych liczbowych niezbędnych do wykonania niniejszej 
pracy przygotowano listę pytań skierowanych do urzędów marszałkowskich oraz starostw 
powiatowych z terenu całego kraju, jako właściwych organów ochrony środowiska. 
Rozesłana ankieta obejmowała 25 tabel, z których każda odnosiła się oddzielnie do jednego z 
25 procesów wymienionych w tabelach 1, 2 i 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 
nr 95, poz. 558). Procesy te zestawiono poniżej: 
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Rodzaje procesów prowadzonych w instalacjach, których dotyczyła przygotowana ankieta 
Numer 
tabeli 

Pozycja w 
Załączniku nr 8 do 

Rozporządzenia 
Ministra 

Środowiska w 
sprawie 

standardów 
emisyjnych z 

instalacji 

Procesy prowadzone w instalacjach, w których używane są LZO 

1 Tabela 1 pkt.1 Gorący offset rotacyjny 
2 Tabela 1 pkt.2 Rotograwiura publikacyjna 
3 Tabela 1 pkt.3 Sitodruk rotacyjny na tkaninie lub tekturze 

4 Tabela 1 pkt.4 Inny rodzaj rotograwiury i sitodruku rotacyjnego, fleksografia, 
laminowanie lub lakierowanie w drukarstwie 

5 Tabela 1 pkt.5 Czyszczenie na sucho mebli, odzieży i innych podobnych 
produktów, z wyjątkiem ręcznego usuwania plam i zabrudzeń 

6 Tabela 1 pkt.6 Czyszczenie powierzchni z zastosowaniem LZO, o których mowa 
w § 35 i 36 rozporządzenia 

7 Tabela 1 pkt.7 Inny rodzaj czyszczenia powierzchni 
8 Tabela 1 pkt.8 Powlekanie nowych pojazdów 
9 Tabela 1 pkt.9 Obróbka wykończeniowa nowych pojazdów 
10 Tabela 1 pkt.10 Powlekanie zwijanych metali walcowanych (stali, aluminium, 

stopów miedzi) 
11 Tabela 1 pkt.11 Inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, 

włókien, folii lub papieru 
12 Tabela 1 pkt.12 Powlekanie drutu nawojowego 

13 Tabela 1 pkt.13 Powlekanie drewna lub wyrobów drewnopochodnych 
14 Tabela 1 pkt.14 Impregnowanie drewna lub wyrobów drewnopochodnych 
15 Tabela 1 pkt.15 Powlekanie skór w meblarstwie i poszczególnych produktów 

skórzanych będących towarami konsumenckimi niewielkich 
rozmiarów, np. torby, paski, portfele 

16 Tabela 1 pkt.16 Inny rodzaj powlekania skór 
17 Tabela 1 pkt.17 Produkcja obuwia, w tym jego części 
18 Tabela 1 pkt.18 Laminowanie drewna lub tworzyw sztucznych 
19 Tabela 1 pkt.19 Nakładanie spoiwa 
20 Tabela 1 pkt.20 Wytłaczanie tłuszczy zwierzęcych 
21 Tabela 1 pkt.21 Wytłaczanie lub rafinowanie oleju roślinnego 
22 Tabela 2 pkt.1 Wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 

drukarskich lub spoiw 
23 Tabela 2 pkt.2 Przeróbka gumy 
24 Tabela 2 pkt.3 Wytwarzanie produktów farmaceutycznych 
25 Tabela 3 Instalacje powlekania nowych pojazdów 
 
Zestawione w tabeli procesy odpowiadają 21 czynnościom wymienionym w części 2 i 3 
Załącznika VII Dyrektywy 2010/75/WE i równocześnie 21 czynnościom Załącznika II (pkt 1 
i pkt 2) Dyrektywy 1999/13/WE. 
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Poniżej podano przykładowy zestaw danych do wypełnienia, zawartych w każdej, ze 
składających się na rozesłaną ankietę, 25 tabel. 
 
Lp Rodzaj informacji Stan na 31.12.2013 

1 
liczba instalacji, dla których wydano pozwolenie na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

 

2 
liczba instalacji dla których wydano pozwolenie 
zintegrowane 

 

3 

liczba instalacji, które zostały zgłoszone, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 
wymaga zgłoszenia (Dz.U. 130/2010, poz.880) 

 

4 

liczba instalacji dla których zastosowano plan obniżania 
emisji, zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji 

 

5 

liczba instalacji dla których zastosowano wyjątek, zgodnie 
z § 38 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 
kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z 
instalacji 

 

6 

liczba instalacji dla których zastosowano wyjątek, zgodnie 
z § 38 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 
kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z 
instalacji 

 

  
w okresie 

od 01.01.2010 do 31.12.2013

7 

liczba instalacji nowych, którym w okresie 
sprawozdawczym wydano pozwolenia na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia 
zintegrowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji 

 

8 

liczba instalacji znacznie zmienionych, którym w okresie 
sprawozdawczym wydano pozwolenia na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia 
zintegrowane zgodnie z .§ 32 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji 

 

9 
liczba instalacji, które w okresie sprawozdawczym 
podlegały obowiązkowi prowadzenia ciągłych pomiarów 
emisji LZO 

 

10 

liczba instalacji dla których właściwe organy ochrony 
środowiska wydały decyzje o wstrzymaniu eksploatacji w 
związku z niedotrzymywaniem przepisów ochrony 
środowiska 

 

 
W ankiecie zaznaczono, iż celu prawidłowego wypełnienia ankiety dla pojęcia instalacji 
należy przyjąć definicję wg art. 3 punkt 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska. 
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Odpowiedzi na zadane pytania uzyskano z urzędów marszałkowskich oraz starostw 
powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu z terenu całej Polski. Stopień 
szczegółowości uzyskanych danych był różny. 
W przypadku 9 województw (lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie) otrzymano 
zbiorcze informacje dotyczące instalacji z terenu całego województwa opracowane przez 
urzędy marszałkowskie na podstawie danych uzyskanych od właściwych terenowo starostów 
i prezydentów miast oraz danych własnych urzędów marszałkowskich dotyczących instalacji 
pozostających w okresie sprawozdawczym w gestii marszałków. 
W przypadku pozostałych 7 województw przeanalizowano szczegółowe dane z poziomu 
poszczególnych powiatów dotyczące instalacji pozostających w okresie sprawozdawczym 
w gestii starostów i prezydentów miast na prawach powiatu oraz informacje przygotowane 
przez urzędy marszałkowskie dotyczące instalacji pozostających w okresie sprawozdawczym 
w gestii marszałków poszczególnych województw. W odniesieniu do tych 7 województw 
dane uzyskano ze wszystkich 7 urzędów marszałkowskich oraz ze 127 powiatów (co stanowi 
69% powiatów z tej części kraju). 
W sumie uzyskano dane z 86% właściwych terenowo organów ochrony środowiska z terenu 
całego kraju. 
 
Przygotowano również listę pytań skierowaną do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
obejmującą zagadnienia związane z monitorowaniem pod kątem zgodności oraz 
stwierdzeniem naruszeń wymogów dyrektywy 1999/13/WE, a co za tym idzie również 
dyrektywy 2010/75/WE w części dotyczącej lotnych związków organicznych. Lista ta 
zawierała następujące pytania: 
1. Proszę podać, oddzielnie w odniesieniu do każdego z 21 rodzajów czynności Załącznika 

II (pkt 1 i pkt 2) Dyrektywy 1999/13/WE, liczbę instalacji, które w 2012 roku były stale 
monitorowane pod kątem zgodności z dyrektywą. 

2. Proszę podać, oddzielnie w odniesieniu do każdego z 21 rodzajów czynności Załącznika 
II (pkt 1 i pkt 2) Dyrektywy 1999/13/WE, następujące dane dotyczące 2012 roku: 
- liczbę operatorów, w przypadku których stwierdzono naruszenie wymogów dyrektywy 

1999/13/WE: 
a) ponieważ dane, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE nie zostały 

zgłoszone lub były niewystarczające, by umożliwić zweryfikowanie zgodności z 
dyrektywą, 

b) w związku ze stwierdzeniem niezgodności z innymi wymogami dyrektywy 
1999/13/WE, w szczególności z przepisami art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 5 oraz art. 
8 ust. 2 i 3, 

- liczbę instalacji, w przypadku których organy inspekcyjne zawieszały lub wycofywały 
zatwierdzenie w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymogami na mocy art. 10 
lit. b) dyrektywy 1999/13/WE. 

W odpowiedzi otrzymano wyczerpującą informację wychodzącą poza ramy zadanych pytań i 
zawierającą też m.in. dane na temat wielkości emisji LZO z instalacji oraz dane nt. 
stosowania substancji lub preparatów sklasyfikowanych jako kancerogenne, mutagenne lub 
toksyczne dla rozmnażania, sporządzoną przez GIOŚ na podstawie danych zebranych od 
wszystkich 16 Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska. 
 
Przygotowano też listę pytań skierowaną do Krajowego Centrum Informacyjnego REACH w 
celu ustalenia jakie substancje lub preparaty, sklasyfikowane jako kancerogenne, mutagenne 
lub toksyczne dla rozmnażania (R45, R46, R49, R60, R61) - zgodnie art. 4 ust 2 i 3 ustawy 
z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. 
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Nr 152 poz. 1222 oaz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228) oraz zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - są w dalszym ciągu stosowane w Polsce w instalacjach 
objętych dyrektywą 1999/13/WE oraz jaka jest ich szacowana ilość. Niestety na zadane 
pytania nie otrzymano odpowiedzi. W raporcie wykorzystano natomiast dane dotyczące 
niniejszego zagadnienia zawarte w informacji otrzymanej z Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. 
 
Zwrócono się również do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
o udostępnienie z bazy KOBIZE danych za 2012 rok dotyczących wielkości rocznych emisji 
następujących zanieczyszczeń należących do grupy LZO (w nawiasie pozycja 
zanieczyszczenia wg załącznika do Ustawy z 17 lipca 2009 o systemie zarządzania emisjami): 
- benzen (12) 
- chlorek winylu (19) 
- czterochloroetylen (24) 
- czterochlorometan (25) 
- dwuchlorometan (29) 
- niemetalowe lotne związki organiczne (41) 
- tlenek etylenu (53) 
- trichlorobenzeny (58) 
- trichloroetylen (59) 
- trichlorometan (60) 
- 1,1,1 – trichloroetan (62) 
- 1,1,2,2  - tetrachloroetan (63) 
- 1,2 – dwuchloroetan (65). 
Poproszono o przygotowanie w/w danych z instalacji należących do następujących kategorii 
procesów: 
Sektor energetyczny – podkategoria 8 
Produkcja i obróbka metali – podkategorie 9,11 
Przemysł chemiczny - Instalacje podkategorie 3, 9,19 
Produkcja i przetwórstwo papieru i drewna – podkategorie 2, 3, 4, 6, 7, 8 
Przemysł spożywczy – podkategorie 2 i 3 
Działalność zaplecza technicznego – podkategorie 1, 7 i 10 
Inny rodzaj działalności – podkategorie 1, 2, 4, 10 i 13. 
Otrzymane dane, razem z danymi przekazanymi przez GIOŚ, stanowiły podstawę do 
oszacowania wielkości emisji NMLZO z instalacji w 2012 roku. Wykorzystano je również do 
udzielenia odpowiedzi nt. rodzaju i ilości substancji i preparatów stosowanych w instalacjach 
objętych dyrektywą 1999/13/WE, a klasyfikowanych jako kancerogenne, mutagenne lub 
toksyczne dla rozmnażania (R45, R46, R49, R60, R61). 
 
W celu określenia wielkości emisji LZO z instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych 
z listy instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (stan na 22 stycznia 
2013) dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - IPPC Polska 
(http://ippc.mos.gov.pl/ippc/) wyselekcjonowano wstępnie 160 zakładów, posiadających w 
2012 roku wydane pozwolenia zintegrowane, na terenie których znajdowało się 230 instalacji 
IPPC potencjalnie wchodzących również w zakres dyrektywy 1999/13/WE. Następnie 
zwrócono się do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o dostarczenie, 
oddzielnie dla każdej z tych instalacji, wielkości emisji LZO wg następującej listy (w 
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nawiasie pozycja zanieczyszczenia wg załącznika do Ustawy z 17 lipca 2009 o systemie 
zarządzania emisjami): 
- benzen (12) 
- chlorek winylu (19) 
- czterochloroetylen (24) 
- czterochlorometan (25) 
- dwuchlorometan (29) 
- niemetalowe lotne związki organiczne (41) 
- tlenek etylenu (53) 
- trichlorobenzeny (58) 
- trichloroetylen (59) 
- trichlorometan (60) 
- 1,1,1 – trichloroetan (62) 
- 1,1,2,2  - tetrachloroetan (63) 
- 1,2 – dwuchloroetan (65) 
Dostarczone dane posłużyły następnie do: 
 ustalenia ostatecznej liczby instalacji IPPC wchodzących również w zakres 

obowiązywania dyrektywy 1999/13/WE, czyli również dyrektywy 2010/75/WE w części 
dotyczącej lotnych związków organicznych, 

 weryfikacji liczby instalacji z pozwoleniami zintegrowanymi otrzymanymi na podstawie 
rozesłanych ankiet z urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych z terenu kraju, 
jako właściwych organów ochrony środowiska 

 określenia wielkości emisji LZO z instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych. 
Następnie dokonano porównania wielkości emisji LZO z instalacji wymagających pozwoleń 
zintegrowanych oraz pozostałych instalacji. 
Na podstawie zebranych danych, po ich weryfikacji, ujednoliceniu i oszacowaniu danych 
brakujących przygotowano informacje wymagane według zakresu niniejszej pracy. 
Ze względu na różnice w nomenklaturze i nazewnictwie fachowym, stosowanym w oficjalnej, 
polskiej wersji dyrektyw 1999/13/WE i 2010/75/WE, a tym, które stosowane jest w prawie 
polskim, m.in. w ustawie Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniach wykonawczych 
Ministra Środowiska, występujące poniżej w sprawozdaniu pojęcia należy traktować za 
tożsame: 
- urządzenie i instalacja, 
- plan obniżania emisji i plan obniżenia emisji, 
- emisja w warunkach ograniczonych/emisja w gazach odlotowych i emisja zorganizowana, 
- emisja lotna/ulotna i emisja niezorganizowana, 
- czynności i procesy. 
Za tożsame należy uważać również następujące sformułowania: 
- instalacje (urządzenia) wchodzące w zakres dyrektywy (objęte dyrektywą) 1999/13/WE 

oraz instalacje (urządzenia) objęte dyrektywą 2010/75/WE w zakresie (w części 
dotyczącej) lotnych związków organicznych, 

- procesy (czynności) wymienione w załączniku II A pkt I i pkt II dyrektywy 1999/13/WE 
oraz procesy (czynności) wymienione w załączniku VII część 2 i część 3 dyrektywy 
2010/75/WE. 
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IV. DANE ILOŚCIOWE NT. URZĄDZEŃ OBJĘTYCH DYREKTYWĄ 2010/75/WE 
W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 

 
W poniższych tabelach przedstawiono dane ilościowe (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) dla 
poszczególnych grup instalacji (urządzeń) objętych zakresem niniejszej pracy wchodzących w 
zakres dyrektywy 2010/75/WE w odniesieniu do lotnych związków organicznych, czyli w 
zakres dyrektywy 1999/13/WE w odniesieniu do wszystkich 20 czynności wymienionych w 
załączniku II A pkt I oraz czynności wymienionych w załączniku IIA pkt II. Zaprezentowane 
tu dane zebrano na podstawie informacji z ankiet przesłanych do urzędów marszałkowskich i 
starostw powiatowych jako właściwych terenowo organów ochrony powietrza: 

— całkowita liczba urządzeń, 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
stan na 

31.12.2013 
I.1 gorący offset rolowy 42 
I.2 rotograwiura publikacyjna 12 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 

213 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 

50 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 229 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 64 
I.7 powlekanie zwojów 16 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 

1163 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 35 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 197 
I.11 czyszczenie na sucho 15 
I.12 impregnowanie drewna 18 
I.13 powlekanie skóry 58 
I.14 produkcja obuwia 86 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 66 
I.16 pokrywanie klejem 268 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 

94 

I.18 przeróbka gumy 143 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 

27 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 90 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 23 
 razem 2909 
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— liczba instalacji, dla których wydano pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
stan na 

31.12.2013 
I.1 gorący offset rolowy 28 
I.2 rotograwiura publikacyjna 9 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 184 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 47 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 216 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 63 
I.7 powlekanie zwojów 11 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 1016 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 23 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 183 
I.11 czyszczenie na sucho 14 
I.12 impregnowanie drewna 18 
I.13 powlekanie skóry 52 
I.14 produkcja obuwia 82 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 63 
I.16 pokrywanie klejem 263 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 83 

I.18 przeróbka gumy 130 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 23 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 80 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 5 
 razem 2593 
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— liczba instalacji, dla których wydano pozwolenie zintegrowane, 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
stan na 

31.12.2013 
I.1 gorący offset rolowy 7 
I.2 rotograwiura publikacyjna 3 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 20 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 3 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 4 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 0 
I.7 powlekanie zwojów 5 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 31 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 10 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 4 
I.11 czyszczenie na sucho 0 
I.12 impregnowanie drewna 0 
I.13 powlekanie skóry 0 
I.14 produkcja obuwia 0 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 2 
I.16 pokrywanie klejem 3 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 10 

I.18 przeróbka gumy 7 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 3 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 7 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 5 
 Razem 124 
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— liczba instalacji, które zostały zgłoszone, 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
stan na 

31.12.2013 
I.1 gorący offset rolowy 7 
I.2 rotograwiura publikacyjna 0 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 9 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 0 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 9 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 1 
I.7 powlekanie zwojów 0 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 116 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 2 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 10 
I.11 czyszczenie na sucho 1 
I.12 impregnowanie drewna 0 
I.13 powlekanie skóry 6 
I.14 produkcja obuwia 4 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 1 
I.16 pokrywanie klejem 2 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 1 

I.18 przeróbka gumy 6 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 1 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 3 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 13 
 Razem 192 
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— całkowita liczba urządzeń zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 
1999/13/WE 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
stan na 

31.12.2013 
I.1 gorący offset rolowy 28 
I.2 rotograwiura publikacyjna 12 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 85 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 15 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 112 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 31 
I.7 powlekanie zwojów 12 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 529 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 13 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 144 
I.11 czyszczenie na sucho 13 
I.12 impregnowanie drewna 18 
I.13 powlekanie skóry 16 
I.14 produkcja obuwia 29 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 30 
I.16 pokrywanie klejem 110 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 63 

I.18 przeróbka gumy 41 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 6 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 22 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 10 
 Razem 1339 
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— całkowita liczba urządzeń zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE w podziale na województwa 

numer wg 
załącznika 
      IIA 
dyrektywy  

 

               rodzaj działalności 
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I. 1 gorący offset rolowy 1 1 - - 1 - 6 3 1 - - 13 1 - 1 - 28 

I. 2 rotograwiura publikacyjna 1 - 1 - - - 8 - - 2 - - - - - - 12 

I. 3 

inne maszyny rotograwiurowe, 
fleksograficzne, sitodruku rotacyjnego, 
laminujące lub lakiernicze, sitodruku 
rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 

3 10 - 2 1 9 14 1 9 12 1 5 1 3 12 2 85 

I. 4 
czyszczenie powierzchni z 
zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 

2 1 - 1 2 - 2 - 1 - - 2 - 4 - - 15 

I. 5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 17 1 3 2 12 5 22 1 2 - 5 18 1 6 3 14 112 

I. 6 
powlekanie pojazdów i wykończanie 
pojazdów 

6 - 2 - 3 4 1 - 5 4 3 3 - - - - 31 

I. 7 powlekanie zwojów - 2 4 1 - 2 1 - - - - 2 - - - - 12 

I. 8 
inne powlekanie, w tym powlekanie 
metalu, tworzyw sztucznych, tkanin, 
włókien, folii i papieru 

46 27 10 11 28 54 43 22 36 22 47 79 14 29 32 29 529 

I. 9 powlekanie drutu nawojowego - - 4 - 1 7 - - - - - 1 - - - - 13 

I. 10 powlekanie powierzchni drewnianych 8 11 7 7 2 19 7 - 3 13 9 1 2 39 12 4 144 
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numer wg 
załącznika 
      IIA 
dyrektywy  

 

               rodzaj działalności 
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I. 11 czyszczenie na sucho - - 4 3 - 3 2 - - - - 1 - - - - 13 

I. 12 impregnowanie drewna - 1 2 - - - 1 - 1 5 - - 1 - - 7 18 

I. 13 powlekanie skóry 1 - - - - 1 13 - - - 1 - - - - - 16 

I. 14 produkcja obuwia - - 1 - - 14 3 - - - 3 3 - 1 - 4 29 

I. 15 
laminowanie drewna i tworzyw 
sztucznych 

3 3 1 - 2 1 2 - 1 1 2 1 2 4 2 5 30 

I. 16 pokrywanie klejem 17 7 4 4 5 15 4 9 - 1 7 9 1 8 19 - 110 

I. 17 
wytwarzanie preparatów 
powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 

3 2 - 1 7 4 8 2 4 - 3 22 - 1 5 1 63 

I. 18 przeróbka gumy 7 1 - 1 2 10 4 3 1 - - 4 - - 3 5 41 

I. 19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub 
tłuszczu zwierzęcego oraz rafinowanie 
oleju roślinnego 

- 1 - - - - - 1 - - - 2 - - 2 - 6 

I. 20 
wytwarzanie produktów 
farmaceutycznych 

4 - - - 3 - 6 - 1 - 1 6 - - 1 - 22 

II przemysł lakiernictwa pojazdów - - 1 - 1 - 1 - - - - 5 1 - 1 - 10 

razem 119 68 44 33 70 148 148 42 65 60 82 177 24 95 93 71 1339 
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— całkowita liczba urządzeń zarejestrowanych lub zatwierdzonych z zastosowaniem planu 
obniżania emisji, 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
stan na 

31.12.2013 
I.1 gorący offset rolowy 0 
I.2 rotograwiura publikacyjna 0 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 0 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 0 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 1 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 0 
I.7 powlekanie zwojów 0 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 18 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 0 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 1 
I.11 czyszczenie na sucho 0 
I.12 impregnowanie drewna 0 
I.13 powlekanie skóry 0 
I.14 produkcja obuwia 0 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 0 
I.16 pokrywanie klejem 1 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 0 

I.18 przeróbka gumy 0 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 0 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 0 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 0 
 razem 21 

— całkowita liczba urządzeń, w przypadku których dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 
ust. 3 lit. a) dyrektywy 1999/13/WE. 

Polska nie wprowadziła do przepisów prawa krajowego możliwości odstępstwa 
wymienionego w art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy 1999/13/WE. 
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— całkowita liczba urządzeń, w przypadku których dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 
ust. 3 lit. b) dyrektywy 1999/13/WE.  

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
stan na 

31.12.2013 
I.1 gorący offset rolowy 0 
I.2 rotograwiura publikacyjna 0 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 0 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 0 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 0 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 0 
I.7 powlekanie zwojów 0 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 12 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 0 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 0 
I.11 czyszczenie na sucho 0 
I.12 impregnowanie drewna 0 
I.13 powlekanie skóry 0 
I.14 produkcja obuwia 0 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 0 
I.16 pokrywanie klejem 0 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 0 

I.18 przeróbka gumy 0 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 0 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 0 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 0 
 razem 12 

Wśród wykazanych tu 12 instalacji znajduje się m.in. 7 instalacji do powlekania kadłubów 
statków (stocznie) oraz 5 instalacji do nakładania powłok na wielkogabarytowe elementy 
metalowe, np. konstrukcje stalowe. We wszystkich w/w instalacjach nie ma technicznych 
możliwości prowadzenia procesu powlekania w warunkach ograniczonych, ze względu na 
rozmiary powlekanych przedmiotów. 
Generalnie, polskie przepisy krajowe zezwalają na dopuszczenie odstępstwa zgodnie z art. 5 
ust. 3 lit. b) dyrektywy 1999/13/WE w przypadku rodzaju działalności wymienionego w 
pozycji I.8 załącznika IIA dyrektywy, jeżeli wprowadzanie do powietrza lotnych związków 
organicznych (LZO) z urządzeń nie może odbywać się w sposób zorganizowany, zwłaszcza w 
przypadku powlekania samolotów, statków, pociągów oraz innych przedmiotów/elementów 
wielkogabarytowych, jednakże pod warunkiem, że operatorzy tych urządzeń realizują 
każdorazowo plan obniżania emisji podany w załączniku II B. 
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— całkowita liczba nowych urządzeń, które zostały zarejestrowane lub zatwierdzone zgodnie 
z dyrektywą 1999/13/WE w okresie 2011-2013, 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
urządzenia 

nowe 
I.1 gorący offset rolowy 5 
I.2 rotograwiura publikacyjna 0 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 14 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 2 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 33 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 4 
I.7 powlekanie zwojów 1 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 77 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 0 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 16 
I.11 czyszczenie na sucho 4 
I.12 impregnowanie drewna 3 
I.13 powlekanie skóry 0 
I.14 produkcja obuwia 2 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 9 
I.16 pokrywanie klejem 16 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 5 

I.18 przeróbka gumy 2 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 1 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 4 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 3 
 razem 201 
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— całkowita liczba znacznie zmienionych urządzeń, które zostały zarejestrowane lub 
zatwierdzone zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE w okresie 2011-2013. 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 

urządzenia 
znacznie 

zmienione 
I.1 gorący offset rolowy 1 
I.2 rotograwiura publikacyjna 0 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 4 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 1 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 4 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 2 
I.7 powlekanie zwojów 0 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 24 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 2 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 6 
I.11 czyszczenie na sucho 0 
I.12 impregnowanie drewna 0 
I.13 powlekanie skóry 0 
I.14 produkcja obuwia 0 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 1 
I.16 pokrywanie klejem 6 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 5 

I.18 przeróbka gumy 0 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 1 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 0 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 0 
 razem 57 

 
 
V. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA SPOŁECZEŃSTWU DANYCH NT. URZĄDZEŃ 

OBJĘTYCH DYREKTYWĄ 2010/75/WE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM 
LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 

 
Wykaz zarejestrowanych lub zatwierdzonych urządzeń objętych dyrektywą 2010/75/WE w 
zakresie dotyczącym LZO oraz wyniki monitorowania emisji są udostępniane społeczeństwu 
na tych samych zasadach ogólnych, na których udostępniane są inne informacje o 
środowisku. 
W Polsce dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie jest zagwarantowany dla 
każdego człowieka.. Zgodnie z art.74 ust.3 Konstytucji RP każdy ma prawo do informacji o 
stanie i ochronie środowiska. Szczegółowe granice tego prawa określa ustawa z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 
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199, poz. 1227), implementująca do prawa polskiego zapisy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu 
do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. 
WE L 41/26 z 14.02.2003). 
Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem dowolnej osoby fizycznej lub 
prawnej, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania lub siedziby. Udostępnieniu, na 
zasadach w/w ustawy, podlegają informacje znajdujące się w posiadaniu właściwego 
terenowo i przedmiotowo organu ochrony środowiska, dotyczące m.in.: 
- stanu elementów środowiska oraz wzajemnego oddziaływania między tymi elementami, 
- emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko, 
- środków i działań, które mają faktycznie lub potencjalnie wpływ na poszczególne 

elementy środowiska lub ich ochronę oraz raportów w tym zakresie, 
- stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi w zakresie oddziaływania na nie 

stanu środowiska i emisji. 
Organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także inne podmioty, 
gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań 
publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony, są obowiązane do udostępniania 
każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. 
Informacje o środowisku są udostępniane i upowszechniane na stronach internetowych 
właściwych terenowo i przedmiotowo organów administracji w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP). Jeżeli żądana informacja nie występuje na stronach BIP, można ją uzyskać 
na pisemny wniosek złożony w organie administracji. W zakresie informacji, o których mowa 
w art. 12 ust. 1 i 2 dyrektywy 1999/13/WE, będą to w szczególności właściwe terenowo 
starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu, urzędy marszałkowskie oraz 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: 
http://www.mos.gov.pl/artykul/4113_raporty_dla_ke/15622_raporty_dla_ke.html są 
udostępniane również kolejne, przekazywane co 3 lata do Komisji Europejskiej sprawozdania 
Polski z wykonania zapisów dyrektywy 1999/13/WE. 
 
 
VI. STOSOWANIE SUBSTANCJI LUB PREPARATÓW SKLASYFIKOWANYCH 

JAKO KANCEROGENNE, MUTAGENNE LUB TOKSYCZNE DLA 
ROZMNAŻANIA W URZĄDZENIACH OBJĘTYCH DYREKTYWĄ 
2010/75/WE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM LOTNYCH ZWIĄZKÓW 
ORGANICZNYCH 

 
Poniższa tabela wskazuje, które z substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako 
rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, i którym w 
związku z tym zostały przypisane zwroty określające zagrożenie H340, H350, H350i, H360D 
lub H360F bądź oznaczenia ryzyka R45, R46, R49, R60 lub R61, były w dalszym ciągu 
stosowane w Polsce w dniu 31 grudnia 2013 r. Tabela podaje też szacowane ilości ich użycia 
(w tonach na rok), w podziale na 20 czynności wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz 
czynności wymienionych w załączniku IIA pkt II dyrektywy 1999/13/WE. 
W celu uniknięcia pomyłek w nazewnictwie w/w substancji zidentyfikowano je wg 
angielskiej terminologii IUPAC i numeru CAS. 
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numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 

nazwa substancji / 
mieszaniny wg 

IUPAC, 
nr CAS oraz 

oznaczenie ryzyka 

szacowana 
ilość 

[tony/rok] 
I.1 gorący offset rolowy   
I.2 rotograwiura publikacyjna   

I.3 

inne maszyny rotograwiurowe, 
fleksograficzne, sitodruku rotacyjnego, 
laminujące lub lakiernicze, sitodruku 
rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze   

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem 
związków wyszczególnionych w art. 5 ust. 
6 i 8 

Benzyna 
ekstrakcyjna, 

CAS: 8032-32-4, 
R45, R46, H350 3 

IUPAC: 
Trichloroethene, 
CAS: 79-01-6, 

R45, H350 2 
IUPAC: benzene, 

CAS: 71-43-2, 
R45, H350 0,5 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni   

I.6 
powlekanie pojazdów i wykończanie 
pojazdów 

 
 

I.7 powlekanie zwojów   

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie 
metalu, tworzyw sztucznych, tkanin, 
włókien, folii i papieru 

IUPAC: Bis(2-
ethylhexyl) phthalate, 

CAS: 117-81-7, 
R60, R61, H360FD 160 

I.9 powlekanie drutu nawojowego   
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych   
I.11 czyszczenie na sucho   
I.12 impregnowanie drewna   
I.13 powlekanie skóry   
I.14 produkcja obuwia   
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych   
I.16 pokrywanie klejem   

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, 
lakierów, farb drukarskich i klejów 

IUPAC: N,N-
Dimethylformamide, 

CAS: 68-12-2, 
R61, H360D 65 
IUPAC: 1,2-

dichloroethane, 
CAS: 107-06-2 

R45, H350 2,5 
IUPAC: benzene, 

CAS: 71-43-2, 
R45, H350 3,5 
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numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 

nazwa substancji / 
mieszaniny wg 

IUPAC, 
nr CAS oraz 

oznaczenie ryzyka 

szacowana 
ilość 

[tony/rok] 
I.18 przeróbka gumy   

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu 
zwierzęcego oraz rafinowanie oleju 
roślinnego   

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych

IUPAC: Orthoboric 
acid 

CAS: 10043-35-3 
R60, R61, H360FD 3 

IUPAC: 
Chloromethyloxirane 

CAS: 106-89-8 
R45, H350 1 

II przemysł lakiernictwa pojazdów   
 
 
 
VII. INFORMACJE NA TEMAT WYNIKÓW MONITOROWANIA SPEŁNIANIA 

WYMOGÓW DYREKTYWY 2010/75/WE ORAZ NARUSZEŃ WYMOGÓW 
DYREKTYWY W OKRESIE 2010-2013 

 
W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat wyników monitorowania 
spełniania wymogów dyrektywy 2010/75/WE oraz naruszeń wymogów dyrektywy w okresie 
2010-2013, w odniesieniu do każdego z 20 rodzajów procesów wymienionych w załączniku 
IIA pkt I oraz czynności wymienionych w załączniku IIA pkt II dyrektywy 1999/13/WE. 
Poniższe zestawienia przedstawiają: 



 -26-

— liczbę instalacji, które w 2012 roku podlegały obowiązkowi prowadzenia ciągłych 
pomiarów emisji, 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
liczba 

urządzeń 
I.1 gorący offset rolowy 2 
I.2 rotograwiura publikacyjna 1 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, 
sitodruku rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, 
sitodruku rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 0 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 1 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 3 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 0 
I.7 powlekanie zwojów 0 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 15 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 20 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 2 
I.11 czyszczenie na sucho 0 
I.12 impregnowanie drewna 0 
I.13 powlekanie skóry 0 
I.14 produkcja obuwia 0 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 0 
I.16 pokrywanie klejem 3 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 1 

I.18 przeróbka gumy 1 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego 
oraz rafinowanie oleju roślinnego 0 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 0 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 3 
 razem 52 
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— liczbę operatorów, w przypadku których w 2012 roku organy inspekcyjne stwierdziły 
naruszenie wymogów dyrektywy 1999/13/WE, 
a) ponieważ dane, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE, nie zostały 
zgłoszone lub były niewystarczające, by umożliwić organom inspekcyjnym zweryfikowanie 
zgodności z dyrektywą,  
b) w związku ze stwierdzeniem niezgodności z innymi wymogami dyrektywy 1999/13/WE, 
w szczególności z przepisami art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 5 oraz art. 8 ust. 2 i 3,  

numer wg 
załącznika 

IIA 
dyrektywy rodzaj działalności 

liczba operatorów, w przypadku 
których w 2012 roku stwierdzono 
naruszenie wymogów dyrektywy 

1999/13/WE 
w związku z 
powodami 

wymienionymi w 
punkcie a)  

w związku z 
powodami 

wymienionymi w 
punkcie b)  

I.1 gorący offset rolowy 0 0 
I.2 rotograwiura publikacyjna 0 0 

I.3 

inne maszyny rotograwiurowe, 
fleksograficzne, sitodruku rotacyjnego, 
laminujące lub lakiernicze, sitodruku 
rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 0 2 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem 
związków wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 
i 8 0 1 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 2 0 

I.6 
powlekanie pojazdów i wykończanie 
pojazdów 0 1 

I.7 powlekanie zwojów 0 0 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, 
tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii i 
papieru 19 21 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 0 0 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 3 3 
I.11 czyszczenie na sucho 1 1 
I.12 impregnowanie drewna 0 0 
I.13 powlekanie skóry 0 0 
I.14 produkcja obuwia 1 1 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 0 2 
I.16 pokrywanie klejem 1 1 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, 
lakierów, farb drukarskich i klejów 0 1 

I.18 przeróbka gumy 0 0 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu 
zwierzęcego oraz rafinowanie oleju 
roślinnego 0 0 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 0 0 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 0 1 
 razem 27 35 
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— liczbę instalacji, w przypadku których właściwe organy ochrony środowiska zawieszały 
lub wycofywały zatwierdzenie w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymogami na 
mocy art. 10 lit. b) dyrektywy 1999/13/WE. 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 
liczba 

urządzeń 
I.1 gorący offset rolowy 0 
I.2 rotograwiura publikacyjna 0 

I.3 
inne maszyny rotograwiurowe, fleksograficzne, sitodruku 
rotacyjnego, laminujące lub lakiernicze, sitodruku 
rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 1 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem związków 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 8 0 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 0 
I.6 powlekanie pojazdów i wykończanie pojazdów 1 
I.7 powlekanie zwojów 0 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, tworzyw 
sztucznych, tkanin, włókien, folii i papieru 0 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 0 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 1 
I.11 czyszczenie na sucho 0 
I.12 impregnowanie drewna 0 
I.13 powlekanie skóry 0 
I.14 produkcja obuwia 0 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 1 
I.16 pokrywanie klejem 0 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, lakierów, farb 
drukarskich i klejów 0 

I.18 przeróbka gumy 0 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu zwierzęcego oraz 
rafinowanie oleju roślinnego 0 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 0 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 0 
 razem 4 

 
 
VIII. SZACUNKOWA WIELKOŚĆ EMISJI LOTNYCH ZWIĄZKÓW 

ORGANICZNYCH W 2012 ROKU 
 
Na potrzeby niniejszej pracy zebrano wielkość emisji LZO w podziale na 20 czynności 
wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz czynności wymienionych w załączniku IIA pkt II 
dyrektywy 1999/13/WE dla urządzeń pracujących powyżej progów zużycia rozpuszczalników 
określonych w załączniku IIA, tzn. dla urządzeń, którym w pozwoleniu na wprowadzanie 
pyłów lub gazów do powietrza lub w pozwoleniu zintegrowanym określono standardy 
emisyjne. Jak wykazano wcześniej w sprawozdaniu, urządzeń tych jest 1339. Oprócz nich 
istnieje w Polsce znacząca liczba urządzeń – 1570, w których prowadzone są czynności z 
zakresu obowiązywania dyrektywy 1999/13/WE, lecz w których zużycie rozpuszczalników 
organicznych jest poniżej progów określonych z załączniku IIA dyrektywy i które w związku 
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z tym zostały zatwierdzone lub zarejestrowane na podstawie ogólnych przepisów krajowych. 
Oszacowanie wielkości emisji LZO z tych instalacji na podstawie istniejących danych byłoby 
obarczone bardzo dużym błędem i z tego powodu jest niecelowe. Zebrane wielkości emisji 
lotnych związków organicznych przedstawiono w poniższej tabeli. W miarę możliwości 
określono też, czy podane dla poszczególnych czynności dane emisyjne określone zostały na 
podstawie pomiarów emisji, obliczeń lub szacunków. 

numer wg 
załącznika IIA 

dyrektywy rodzaj działalności 

wielkość 
emisji LZO 
w 2012 roku 

[tony] 

dane podano 
na podstawie:

P – pomiarów 
O – obliczeń 
S – szacunków

I.1 gorący offset rolowy 81 P, O 
I.2 rotograwiura publikacyjna 7 P, O 

I.3 

inne maszyny rotograwiurowe, 
fleksograficzne, sitodruku rotacyjnego, 
laminujące lub lakiernicze, sitodruku 
rotacyjnego na tkaninie i/lub tekturze 685 P, O. S 

I.4 
czyszczenie powierzchni z zastosowaniem 
związków wyszczególnionych w art. 5 ust. 6 i 
8 5 P, O, S 

I.5 inne rodzaje czyszczenia powierzchni 990 P, O, S 

I.6 
powlekanie pojazdów i wykończanie 
pojazdów 233 P, O, S 

I.7 powlekanie zwojów 2 P, O 

I.8 
inne powlekanie, w tym powlekanie metalu, 
tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii i 
papieru 7368 P, O, S 

I.9 powlekanie drutu nawojowego 67 P, O 
I.10 powlekanie powierzchni drewnianych 669 P, O, S 
I.11 czyszczenie na sucho 4 P, O, S 
I.12 impregnowanie drewna 83 O 
I.13 powlekanie skóry 8 P. O 
I.14 produkcja obuwia 85 O, S 
I.15 laminowanie drewna i tworzyw sztucznych 223 P. O, S 
I.16 pokrywanie klejem 384 P, O, S 

I.17 
wytwarzanie preparatów powlekających, 
lakierów, farb drukarskich i klejów 466 P, O, S 

I.18 przeróbka gumy 207 P, O, S 

I.19 
wytłaczanie oleju roślinnego lub tłuszczu 
zwierzęcego oraz rafinowanie oleju roślinnego 686 O, S 

I.20 wytwarzanie produktów farmaceutycznych 88 P, O, S 
II przemysł lakiernictwa pojazdów 1601 P, O, S 
 razem 13942  

 
 
Na podstawie listy instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (stan na 
22 stycznia 2013 roku), dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska – 
IPPC  Polska, wyselekcjonowano wstępnie 230 instalacji potencjalnie wchodzących w zakres 
dyrektywy 1999/13/WE, posiadających w 2012 roku wydane pozwolenia zintegrowane. 
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Następnie zwrócono się do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o 
dostarczenie wielkości emisji LZO dla wytypowanych instalacji. KOBIZE zwrotnie 
dostarczyło dane dla 175 instalacji. Pozostałe 55 instalacje (z 230 pierwotnie wytypowanych) 
nie raportowały emisji LZO. Powtórna analiza instalacji, łącząca wielkość raportowanej 
emisji (odrzucono np. większość instalacji emitujących poniżej 1 kg LZO w ciągu roku), 
rodzaj emitowanych związków w obrębie LZO oraz rodzaj prowadzonego w instalacji 
procesu na podstawie jej kodu E-PRTR (głownie w obrębie kategorii 4), doprowadziła do 
ustalenia ostatecznej liczby 122 instalacji posiadających pozwolenia zintegrowane wydane w 
związku z prowadzeniem rodzaju produkcji / procesów / czynności pozostających w zakresie 
obowiązywania dyrektywy 1999/13/WE.  
Z danych dostarczonych przez KOBIZE wynika, że instalacje te wyemitowały do powietrza 
atmosferycznego 2359,2 ton zanieczyszczeń zaliczanych do LZO. 
Z powyższego wynika, że instalacje wymagające pozwoleń zintegrowanych stanowią ok. 9% 
spośród wszystkich instalacji objętych dyrektywą 1999/13/WE, natomiast emitowane przez 
nie ilości LZO stanowią ok. 17% całkowitej wielkości emisji LZO z instalacji objętych 
zapisami dyrektywy 1999/13/WE. 
Ponieważ dane dotyczące liczby instalacji z pozwoleniami zintegrowanymi zebrane na 
podstawie ankiet rozesłanych do urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych z terenu 
całego kraju, jako właściwych dla wydania pozwolenia organów ochrony środowiska, mówiły 
o 124 instalacjach, uznano je za poprawne i to właśnie one zostały przytoczone w części 
dotyczącej danych ilościowych nt. urządzeń objętych dyrektywą 2010/75/WE niniejszej 
pracy. 
 
 
IX. OGÓLNY OPIS ISTOTNYCH ZMIAN DOKONANYCH W 

USTAWODAWSTWIE KRAJOWYM W OKRESIE 2010-2013 
DOTYCZĄCYCH DYREKTYWY 2010/75/WE W ZAKRESIE LOTNYCH 
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 

 
W okresie sprawozdawczym w ustawodawstwie krajowym związanym z implementacją 
wymogów i zapisów dyrektywy 2010/75//WE, w jej części odnoszącej się do lotnych 
związków organicznych, zaszła jedna zmiana: obowiązujące od dnia 1 stycznia 2006 roku 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181) zostało zastąpione z dniem 25 
maja 2011 roku przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w 
sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558). W zakresie 
instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne oba w/w rozporządzenia 
implementują do prawa polskiego większość zapisów dyrektywy 1999/13/WE, a co za tym 
idzie dyrektywy 2010/75/WE w części odnoszącej się do LZO, w tym w szczególności: 
 standardy emisyjne z instalacji w zależności od rodzaju działalności i progu zużycia 

rozpuszczalnika, 
 sytuacje uzasadniające odstępstwa od standardów oraz granice odstępstw (np. plany 

ograniczenia emisji), 
 roczne bilanse masy LZO, 
 warunki uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane, 
 wymagania w zakresie stosowania określonych rozwiązań technicznych zapewniających 

ograniczenie emisji, 
 przypadki, w których prowadzący instalację powinien poinformować o zakłóceniach 

odpowiednie organy ochrony środowiska, termin, w jakim informacja ta powinna zostać 
złożona, oraz jej wymaganą formę. 
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W zapisach nowego rozporządzenia, w stosunku do starego tekstu, oprócz zmian edycyjnych 
dotyczących układu poszczególnych paragrafów/ustępów i sformułowań tekstu w ich obrębie, 
w zakresie zapisów dotyczących dyrektywy 1999/13/WE znalazło się następujące 
uzupełnienie: doprecyzowano, iż za LZO wprowadzane do powietrza w sposób 
niezorganizowany uważa się nie tylko LZO wprowadzane do powietrza przez systemy 
wentylacji grawitacyjnej (jak zapisano to w starej wersji rozporządzenia), ale też przez 
systemy mechanicznej wentylacji ogólnej oraz zawory bezpieczeństwa i zawory 
odpowietrzające w instalacjach do magazynowania LZO, za wyjątkiem ich wprowadzania do 
powietrza przez urządzenia ograniczające wielkość emisji LZO. 
Ponadto w załączniku nr 8 do rozporządzenia określającym standardy emisyjne (tabela 1) 
proces o nazwie „powlekanie lub obróbka wykończeniowa pojazdów” (w rozporządzeniu 
z 2005 roku) zastąpiono dwoma procesami o nazwach „powlekanie nowych pojazdów” oraz 
„obróbka wykończeniowa nowych pojazdów”. Równocześnie w załączniku 7 nowego 
rozporządzenia, definiującym procesy objęte standardami emisji LZO, doprecyzowano iż 
obróbka wykończeniowa nowych pojazdów nie obejmuje wtórnego powlekania pojazdów 
drogowych lub ich części, wykonywanego jako część naprawy, konserwacji lub zdobienia. 
 
 
X. INFORMACJE NT. SZACUNKOWEJ LICZBY OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ 

WDRAŻANIEM I EGZEKWOWANIEM PRZEPISÓW DYREKTYWY ORAZ 
INFORMACJE O KOSZTACH PONIESIONYCH PRZEZ WŁAŚCIWE 
ORGANY W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM DYREKTYWY 

 
W Polsce, w proces zatwierdzania, monitorowania i inspekcji związany z wykonywaniem 
dyrektywy 1999/13/WE corocznie zaangażowanych jest 413 organów krajowych różnych 
szczebli, począwszy od administracji samorządowej szczebla powiatowego (314 starostw i 65 
urzędów miast - powiaty ziemskie i grodzkie), poprzez wojewódzkie organy administracji 
samorządowej oraz wojewódzkie organy inspekcyjne (16 urzędów marszałkowskich i 16 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska), a na urzędach szczebla centralnego 
skończywszy (2 urzędy - Ministerstwo Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska). Ponieważ działalność związana z wykonywaniem postanowień dyrektywy 
1999/13/WE stanowi każdorazowo drobny ułamek w całościowych zadaniach wymienionych 
powyżej organów krajowych, to oszacowanie ilości osób zajmujących się wdrażaniem i 
egzekwowaniem przepisów dyrektywy jest niezmiernie trudne. Z całą pewnością można 
przyjąć, że jest to co najmniej 1 osoba w każdym z w/w organów administracji, co daje liczbę 
minimum 413 osób. 
Ponieważ działalność związana z wykonywaniem postanowień dyrektywy 1999/13/WE 
stanowi każdorazowo drobny ułamek w całościowych zadaniach zaangażowanych w ten 
proces organów, to oszacowanie rocznych kosztów przez nie ponoszonych związanych 
wyłącznie z zadaniami dotyczącymi dyrektywy 1999/13/WE jest niemożliwe. 
 
 
XI. PODSUMOWANIE 
 
Na podstawie danych dostarczonych przez urzędy marszałkowskie i starostwa powiatowe 
z terenu całego kraju oraz na podstawie materiałów przesłanych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska i Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE, a 
także na podstawie analizy obowiązującego w Polsce w okresie 2011-2013 prawa, 
wypełniono wymagany zakres niniejszej pracy. 
W pracy podano: 
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 dane ilościowe nt. instalacji objętych dyrektywą 2010/75/WE w części dotyczącej LZO, 
 informacje dotyczące stosowania substancji lub preparatów sklasyfikowanych jako 

kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania, 
 informacje nt. monitorowania spełniania przez operatorów instalacji wymogów dyrektywy 

w okresie sprawozdawczym, tj. w 2012 roku, 
 informacje nt. naruszeń wymogów dyrektywy stwierdzonych w okresie sprawozdawczym, 

tj. w 2012 roku, 
 szacunkową wielkość emisji LZO w 2012 roku, która porównano do wielkości emisji z 

instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych, 
 ogólny opis istotnych zmian dokonanych w ustawodawstwie krajowym w okresie 

sprawozdawczym, dotyczących dyrektywy 2010/75/WE, 
 oszacowano również liczbę osób zajmujących się wdrażaniem i egzekwowaniem 

przepisów dyrektywy. Nie udało się natomiast zebrać jakichkolwiek informacji, które 
pozwoliłyby na oszacowanie kosztów ponoszonych przez właściwe organy w związku z 
wykonywaniem dyrektywy. 

Ponieważ w wyniku zbierania danych potrzebnych do wypełnienia zakresu niniejszej pracy 
udało się zebrać również inne istotne informacje nt. instalacji emitujących LZO w wyniku 
stosowania rozpuszczalników organicznych, niż te wymagane zakresem pracy, to w części 
pracy dotyczącej danych ilościowych nt. instalacji objętych dyrektywą 1999/13/WE podano 
również dane dotyczące  
- liczby instalacji zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE, 
- liczby instalacji, w przypadku których dopuszczono odstępstwo zgodnie z art. 5 ust. 3 

lit. b) dyrektywy 1999/13/WE, 
- liczby nowych urządzeń, które zostały zarejestrowane lub zatwierdzone zgodnie z 

dyrektywą 1999/13/WE w okresie 2011-2013, 
- liczby znacznie zmienionych urządzeń, które zostały zarejestrowane lub zatwierdzone 

zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE w okresie 2011-2013. 
Autorzy pracy pragną zwrócić uwagę na dwa aspekty dotyczące dostępu do danych 
potrzebnych do wykonania niniejszej pracy. 
Pierwszym, jest brak w bazie KOBIZE informacji nt. zasad formalno-prawnych 
funkcjonowania danej instalacji. W strukturze bazy nie zawarto tak podstawowej informacji, 
jak ta, czy dana instalacja działa w oparciu o jeden z czterech istniejących w polskim prawie 
wariantów: wydane pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów 
do powietrza, czy została zgłoszona, lub czy nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia. 
Brak tej informacji uniemożliwił w trakcie zbierania danych precyzyjne wyselekcjonowanie z 
bazy KOBIZE informacji nt. emisji LZO dotyczących wyłącznie instalacji z pozwoleniami 
zintegrowanymi. 
Drugi aspekt dotyczy tzw. baz opłatowych będących w gestii marszałków poszczególnych 
województw. Zawarta jest w nich większość informacji dotyczących wielkości emisji 
zanieczyszczeń powietrza, tych samych informacji, które zawiera baza KOBIZE. Niestety nie 
dotyczy to lotnych związków organicznych, które jako grupa zanieczyszczeń w 
wojewódzkich bazach opłatowych nie istnieją. Ukryte są tam one m.in. w kategoriach: 
węglowodory alifatyczne i pochodne, węglowodory aromatyczne i pochodne, węglowodory 
pierścieniowe aromatyczne i pochodne, alkohole alifatyczne i pochodne, alkohole 
aromatyczne pierścieniowe i pochodne, aldehydy alifatyczne i pochodne, etery i pochodne, 
ketony i pochodne, kwasy organiczne, ich związki i pochodne i wielu innych. 
Wyselekcjonowanie z emisji raportowanych w/w kategoriach tylko tych, które dotyczą LZO 
nie jest możliwe. Tak więc w przypadku danych emisyjnych dotyczących LZO baza KOBIZE 
pozostaje jedynym istniejącym w kraju źródłem informacji w tym zakresie. 
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LISTA SKRÓTÓW 
 
Przy opracowaniu „Wytycznych...” pojawiła się konieczność wielokrotnego powtarzania niektórych 
skomplikowanych terminów. Dla poprawy przejrzystości tekstu w dalszej części opracowania 
zastosowano skróty. Ich wyjaśnienie znajduje się poniżej:  
 

BAT = Najlepsze dostępne techniki w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy POŚ. 

BREF  = Dokument referencyjny (jeden z) dotyczący najlepszej dostępnej techniki 
będące wynikiem wymiany informacji zorganizowanej przez Komisję 
Europejską zgodnie z Dyrektywy IED, sporządzony dla określonego rodzaju 
działalności i opisujący w szczególności stosowane techniki, aktualne 
wielkości emisji i zużycia, techniki uwzględniane przy okazji ustalania 
najlepszych dostępnych technik, a także opisujący konkluzje BAT oraz wszelkie 
nowe techniki Dostępne na stronach internetowych The European IPPC 
Bureau: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ oraz 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/).  

dyrektywa IPPC  = Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE 
L.1996.257.26).  
W 2008 r. opublikowano tekst jednolity: dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) 
(Dziennik Urzędowy L 024 , 29/01/2008). 

dyrektywa IED = Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334/17) 

graniczne wielkości 
emisyjne 

 najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z 
najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach 
eksploatacji instalacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub 
kombinacji najlepszych dostępnych technik 

instalacja PZ  = Instalacja, której prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego = Instalacja mogąca powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości 

katalog odpadów = Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) 

Krajowy Rejestr 
Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń 

= Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń wynikający z ustawy 
Prawo ochrony środowiska oraz z rozporządzenia (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
(European Pollutants Release and Transfer Register) i zmieniającym dyrektywę 
Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1 z późn. zm., 
tekst jednolity z dnia 07.08.2009) 

konkluzje BAT = dokument sporządzony na podstawie BREF przyjmowany zgodnie z 
przepisami dyrektywy IED przez Komisję Europejską w drodze decyzji. W 
konkluzjach BAT formułowane są wnioski dotyczące najlepszych dostępnych 
technik, ich opisy, informacje służącej ocenie ich przydatności, wielkości 
emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego 
monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych 
przypadkach, odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji. 
Konkluzje BAT są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ale 
są również dostępne na stronach internetowych The European IPPC Bureau: 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ oraz 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/).

LZO = lotne związki organiczne  



 
 

 

m3u = m3 gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 
kPa 

poważna awaria 
przemysłowa 

= zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 
występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, które mogą 
wystąpić w zakładzie, w rozumieniu art. 3 pkt 23) i pkt 24) ustawy POŚ 

Ramowa Dyrektywa 
Wodna  

= dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L. 2000. 327. 1 ze zm., tekst jednolity z 
dnia 22.12.2013 r.) 

rozporządzenie 
o rodzajach instalacji  

= Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1169). 

rozporządzenie CLP   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  (Dz. Urz. UE L 353/2 z 
31.12.2008) 

rozporządzenie REACH  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

standard emisyjny  Zgodnie z ustawą POŚ są to dopuszczalne wielkości emisji. W niniejszych 
„Wytycznych...” termin ten jest stosowany do wszystkich rodzajów emisji 
niezależnie od tego czy wielkości te zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r., czy w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji czy w innym akcie prawnym. 

„substancje SEVESO” = rodzaje oraz kategorie substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się 
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 
października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, 
których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 
zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (Dz. U. 2013 poz. 1479) 

substancje 
szczególnie szkodliwe 

= substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone 
w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz w ustawie Prawo wodne (zestawione w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U.  z 2006 r. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.))  

sytuacja awaryjna = sytuacja awaryjna inna niż poważna awaria przemysłowa (rozumiana jako 
zdarzenie niezamierzone i niepożądane) mogąca wystąpić w związku z 
eksploatacją instalacji PZ, która może skutkować zanieczyszczeniem 
środowiska. 

SZŚ = system zarządzania środowiskowego  

ustawa o odpadach 
lub UO 

= ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. 
zm.) 



 
 

 

ustawa o gospodarce 
opakowaniami i 
odpadami 
opakowaniowymi 

= ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) 

ustawa OOS = ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235; z pózn. 
zm.)  

ustawa POŚ = ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232, z późn. zm.)  

ustawa Prawo wodne 
lub PW 

= ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.) 

ustawa szkodowa = ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 210, z późn. zm.) 

zakład o dużym ryzyku 
lub ZDR  

= zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w 
którym rodzaje, kategorie i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w 
zakładzie powodują zaklasyfikowanie go do grupy zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia awarii  

zakład o zwiększonym 
ryzyku lub ZZR 

= zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w 
którym rodzaje, kategorie i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w 
zakładzie powodują zaklasyfikowanie go do grupy zakładów o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia awarii  
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O WYTYCZNYCH 
 

„Wytyczne do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego” zostały opracowane 
jako aktualizacja wcześniejszej wersji tego dokumentu opublikowanej przez Ministerstwo Środowiska 
w 2008 r. Od tamtej chwili w polskim prawie miały miejsce istotne zmiany dotyczące kwestii 
przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Najważniejsze z nich zostały 
wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw1. Wprowadzenie tych zmian wynika przede wszystkim z wejścia w życie 
przepisów Dyrektywy IED, która zastępuje dyrektywę IPPC i kilka innych dyrektyw.  

Niniejsze „Wytyczne...” uwzględniają doświadczenia zebrane od chwili opublikowania ich 
wcześniejszej wersji a także sygnały płynące od użytkowników oraz od organów ochrony środowiska 
rozpatrujących wnioski. Zasadniczym celem przyświecającym ich opracowaniu było usprawnienie 
procesów wnioskowania o pozwolenie zintegrowane i wydania pozwolenia zintegrowanego. 
Procesy te będą przebiegać sprawniej, jeżeli strony postępowania będą miały zbliżony pogląd na 
wymaganą zawartość wniosku. Oczywiście sprawą podstawową jest spełnienie wymagań prawa w 
tym zakresie, ale ujednolicenie podejścia przez osoby przygotowujące wnioski stanowiłoby 
ułatwienie zarówno dla podmiotów zlecających opracowanie wniosku, jak i dla organów ochrony 
środowiska rozpatrujących wnioski. Zasadniczym problemem organów jest konieczność 
poszukiwania informacji potrzebnych do sformułowania pozwolenia w nierzadko bardzo obszernych 
wnioskach.  

Należy podkreślić, że w niektórych miejscach „Wytyczne..”  poszerzają minimalny, określony 
przepisami prawa zakres wniosku. Te dodatkowe informacje zostały włączone do „Wytycznych...” ze 
względu na wskazywaną przez organy ochrony środowiska potrzebę przedstawienia szerszego 
kontekstu eksploatacji instalacji będącej przedmiotem wniosku. Należy podkreślić, że organy 
ochrony środowiska nie mogą w sposób bezwzględny wymagać ujęcia we wniosku tych 
dodatkowych informacji, ale uwzględnienie może przyspieszyć proces wydania pozwolenia.  
 
POZWOLENIE ZINTEGROWANE 
 
Pozwolenie zintegrowane jest narzędziem regulującym środowiskowe warunki prowadzenia 
określonych rodzajów instalacji - wprowadzonym do wspólnotowego systemu prawnego Dyrektywą 
IPPC, a następnie zmodyfikowanym dyrektywą IED. Przepisy obu dyrektyw przetransponowane 
zostały do polskiego prawa w ustawie POŚ. 
 
Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla określonych rodzajów instalacji 
wprowadzono w Polsce dniem 1 stycznia  2002 r2. Podstawowe przepisy dotyczące pozwoleń 
zintegrowanych znalazły się w art. 201-219 ustawy POŚ, ale sporządzenie wniosku o wydanie 
pozwolenia zintegrowanego wymaga uwzględnienia szeregu innych przepisów i wymagań 
szczegółowych, określonych również w innych ustawach oraz w rozporządzeniach wykonawczych, 
o czym będzie mowa w dalszej części opracowania. Poniżej przedstawione zostały zagadnienia 
stwarzające najwięcej trudności w praktycznym zastosowaniu przepisów dotyczących pozwoleń 
zintegrowanych3.  
 
 
Kogo dotyczy obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego?  
 
Ustawa POŚ stanowi, że pozwolenia zintegrowanego wymaga eksploatacja tych instalacji, których 
prowadzenie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako 
całości4. Rodzaje tych instalacji zostały określone w rozporządzeniu o rodzajach instalacji 
                                                 
1 Dz. U. 2014 poz. 1101. 
2 Art. 1 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 

ustaw. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085) 
3 Więcej wyjaśnień można znaleźć w Wytycznych Komisji Europejskiej opublikowanych na stronie 

http://ec.europa.eu/environment/ippc/general_guidance.htm - wytyczne są zamieszczone w j. polskim na stronie IPPC POLSKA 
(www.ippc.mos.gov.pl/ippc) 

4 POŚ art. 201 ust. 1 
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transponującym do polskich przepisów Załącznik I Dyrektywy IED. Rozporządzenie wymienia 6 grup 
instalacji. W większości z nich obowiązują progi określane zdolnością produkcyjną, zdolnością 
przetwarzania lub zdolnością przyjmowania określanymi dla jednostki czasu w normalnych 
warunkach pracy instalacji.  
 
Jednym ze stosunkowo często pojawiających się błędów jest niewłaściwa interpretacja terminów 
„zdolność produkcyjna”, „zdolność przetwarzania” oraz „zdolności przyjmowania” użytych w 
rozporządzeniu o rodzajach instalacji. Może być to źródłem błędów przy podejmowaniu decyzji o 
tym, czy instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego. W miejsce wartości nominalnych 
(maksymalnych możliwych) pod uwagę brane są faktyczne wielkości osiągane przez instalację. Jest 
to podejście z gruntu fałszywe. Komisja Europejska w komunikacie dotyczącym postępów we 
wdrażaniu Dyrektywy IPPC5 odniosła się do tego zagadnienia w sposób jednoznaczny. Co więcej, w 
dokumencie tym stwierdzono także, że zdolność produkcyjna powinna być określona przy założeniu, 
że istniejąca instalacja pracuje przez 24 godziny na dobę, jeżeli jest to technicznie możliwe.  
 
W praktyce oznacza to konieczność odniesienia zdolności produkcyjnej lub zdolności przetwarzania 
do 24-godzinnego czasu pracy w ciągu doby, nawet w przypadku kiedy instalacja jest 
eksploatowana np. przez 8 godzin na dobę. Inne podejście (czyli wyliczenie zdolności 
produkcyjnej/przetwarzania/przyjmowania przy założeniu czasu pracy instalacji poniżej 24 godzin na 
dobę) wymaga uzasadnienia wskazującego na brak możliwości technicznych pracy w systemie 
całodobowym. Należy pamiętać, że przy określaniu zdolności produkcyjnej instalacji obowiązuje 
zasada, że parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w 
instalacji i odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu, 
sumuje się. 
 
Istotne znaczenie ma również sam termin „instalacja”. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie POŚ 
oznacza on:  

a) stacjonarne urządzenie techniczne,  
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których 

tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,  
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, 

których eksploatacja może spowodować emisję. 
 
Stosowanie tej definicji przysparza pewnych trudności, gdyż określenie „powiązane technologiczne” 
nie jest jednoznaczne. Zauważalną tendencją we wnioskach  o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego w Polsce jest zawężanie zakresu, który  obejmują. Z punktu widzenia celu, jakiemu z 
założenia mają służyć pozwolenia zintegrowane (pełniejszy nadzór nad oddziaływaniem instalacji 
na środowisko jako całość) nie jest to tendencja korzystna. Jednak dopóki działania te nie są 
sprzeczne z prawem, trudno je wyeliminować. W każdym przypadku zdefiniowanie zakresu instalacji 
objętej wnioskiem wymaga stosownego uzasadnienia uwzględniającego względy technologiczne.  
 
  

                                                 
5 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions “On the Road to Sustainable Production, progress in implementing Council Directive 96/61/EC concerning 
integrated pollution prevention and control” 
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Pozwolenie zintegrowane a inne pozwolenia środowiskowe 
 
Jedną z niedocenianych korzyści związanych z wprowadzeniem pozwoleń zintegrowanych jest 
ujęcie warunków eksploatacji instalacji w jednym pozwoleniu środowiskowym. Zgodnie z polskim 
prawem pozwolenie zintegrowane zwalnia prowadzącego instalację z obowiązku uzyskania 
następujących rodzajów pozwoleń „komponentowych” 6: 

 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
 pozwolenia na wytwarzanie odpadów,  
 pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód7. 

 
W najprostszej sytuacji, jeśli wszystkie instalacje na terenie zakładu wymagają pozwolenia 
zintegrowanego, zastępuje ono niemal wszystkie8 stosowane w Polsce pozwolenia 
„komponentowe”. Zasadą ogólną jest obejmowanie jednym pozwoleniem wszystkich instalacji 
wymagających pozwolenia zintegrowanego zlokalizowanych na terenie jednego zakładu9. 
Ponadto ustawa POŚ dopuszcza objęcie pozwoleniem zintegrowanym także instalacji, które jako 
takie go nie wymagają (ale wymagają pozwoleń „komponentowych”), jeżeli znajdują się one na 
terenie jednego zakładu z instalacjami wymagającymi pozwolenia zintegrowanego. Należy tu 
podkreślić, że w  stosunku do tych instalacji nie ma zastosowania obowiązek spełniania wymagań 
BAT10. 
 
Biorąc zatem pod uwagę obowiązujące warunki prawne nasuwa się wniosek, że pozwolenie 
zintegrowane pozwala ograniczyć liczbę decyzji regulujących sposób korzystania ze środowiska, co 
ułatwia nadzór nad ich aktualnością – szczególnie, że zgodnie z nowymi przepisami pozwolenie 
zintegrowane jest wydawane na czas nieokreślony. Warto podkreślić, że w przypadku zlokalizowaniu 
kilku odrębnych instalacji na obszarze właściwości jednego organu ochrony środowiska istnieje 
możliwość objęcia ich jednym pozwoleniem11.   
 
Co reguluje pozwolenie zintegrowane?  
 
Biorąc pod uwagę zasadę, że pozwolenie zintegrowane zastępuje większość pozwoleń 
„komponentowych” dotyczących danej instalacji, można byłoby stwierdzić, że pozwolenie 
zintegrowane reguluje łącznie to, co regulują tamte pozwolenia. Nie jest to pełna prawda. 
W odniesieniu do regulowania emisji pozwolenie zintegrowane obejmuje obowiązkowo kwestię 
emisji hałasu, a w przypadku obszarów typowo regulowanych pozwoleniami „komponentowymi” 
określa warunki w oparciu o szersze spektrum kryteriów niż one. Tymi dodatkowymi kryteriami są 
„graniczne wielkości emisyjne”, które często są bardziej wymagające niż standardy emisyjne i 
standardy jakości środowiska dotyczące wszystkich instalacji. Mogą one dotyczyć emisji 
niezorganizowanych, które w większości przypadków nie są regulowane w pozwoleniach 
„komponentowych”. Granicznych wielkości emisyjnych należy poszukiwać w opublikowanych 
konkluzjach BAT.  
 
Drugą różnicą jest większy nacisk na kwestię efektywności zużycia zasobów. Jeżeli w danym sektorze 
stanowi to element uznawany za istotny dla wykazania stosowania najlepszej dostępnej techniki, to 
powinien zostać uregulowany w pozwoleniu zintegrowanym.  
 
Trzecią różnicą jest ujęcie w pozwoleniu zintegrowanym dodatkowych obszarów – szczególnie 
związanych z zapobieganiu sytuacjom niepożądanym (awariom), w wyniku których może nastąpić 
zanieczyszczenie środowiska. Dyrektywa IED, a za nią nowe przepisy ustawy POŚ, zwiększają wagę 
tego zagadnienia.  
 
 

                                                 
6 POŚ art. 182 
7 Zgodnie z POŚ art. 202 ust. 6 dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej 

pozwolenia zintegrowanego. 
8 Wyjątek stanowi pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
9 POŚ art. 203 ust. 1, 
10 POŚ art. 203 ust. 3, 
11 POŚ art.181 ust. 1a.  
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Najlepsze dostępne techniki, rola konkluzji BAT i BREFów 
 
Wnioskodawca powinien wykazać we wniosku, że instalacja, której dotyczy wniosek spełnia 
wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT12).  
 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 10 ustawy POŚ najlepsze dostępne techniki oznaczają 
„najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej 
działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających 
na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na 
środowisko jako całość...”  
 
Definicja ta wskazuje, że zasadnicze znaczenie dla stwierdzenia, czy dane rozwiązanie spełnia 
wymagania BAT jest dotrzymywanie granicznych wielkości emisyjnych. Zatem każde rozwiązanie 
techniczne lub organizacyjne zapewniające dotrzymywanie granicznych wielkości emisyjnych 
należy uznać za spełniające BAT.  
 
Wejście w życie dyrektywy IED zmieniło sytuację w zakresie ustalania BAT, gdyż rozpoczął się proces 
przygotowania i publikowania tzw. konkluzji BAT stanowiących wyciąg z dokumentów BREF i 
zawierających ich najistotniejsze elementy. Konkluzje BAT są przyjmowane w drodze decyzji Komisji 
Europejskiej i zgodnie z Dyrektywą IED graniczne wielkości emisji i monitoring w nich przedstawiony 
należy traktować de facto jako wiążące wymagania prawne. Zgodnie z ustawą POŚ, w obecnym 
stanie prawnym o granicznych wielkościach emisyjnych można mówić wyłącznie w odniesieniu do 
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE konkluzjach BAT. Graniczne wielkości emisyjne tam 
określone stanowią normę prawną, która, co do zasady, nie powinna być przekroczona w 
pozwoleniu zintegrowanym. 
 
Zatem analiza spełniania wymagań BAT powinna być przeprowadzana, zarówno przez 
wnioskodawcę, jak i organ wydający pozwolenie, na dwóch poziomach: 
 

1. spełnianie granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT,  
2. porównanie innych parametrów (poza granicznymi wielkościami emisyjnymi) np. wskaźniki 

zużycia materiałów, energii, wytwarzanych odpadów, poziomu ochrony gleby i wód przy 
stosowanych technikach w stosunku do tych parametrów opisanych w konkluzjach BAT i 
BREFach. 

 
W odniesieniu do granicznych wielkości emisyjnych istnieje bardzo ograniczony zakres możliwych 
odstępstw – ustawa mówi o „szczególnych przypadkach13”, w których organ właściwy do wydania 
pozwolenia zintegrowanego może w pozwoleniu zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości 
emisyjnych. Może to zrobić tylko wtedy, jeżeli zostanie we wniosku przekonany do tego, że ich 
osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla 
środowiska oraz pod warunkiem że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one 
zastosowanie. Godząc się na odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych organ powinien 
wziąć pod uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę 
techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako 
całość. W takiej sytuacji wnioskodawca powinien dobrze uzasadnić konieczność zastosowania 
odstępstwa, mając na względzie, że organ będzie musiał również uzasadnić w pozwoleniu 
dopuszczenie odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych.  
 
Zasady odnoszenia osiąganych parametrów (poza granicznymi wielkościami emisyjnymi) do 
parametrów opisanych w konkluzjach BAT i BREFach są nieco bardziej elastyczne. Zastosowanie 
mają tu kryteria określone  w art. 143 ustawy POŚ tj.  
 

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 

                                                 
12 od ang. best available techniques  
13 POŚ art. 204 ust. 2 
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4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów. 

 
Argumentacja wykorzystywana przez wnioskodawcę w celu wykazania spełniania wymienionych 
wyżej wymagań powinna opierać się na informacjach o: 

5) rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji; 
6) wykorzystywaniu porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w 

skali przemysłowej;  
7) stosowaniu postępu naukowo-technicznego. 

 
Ponadto ustawa POŚ nakłada obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu wymagań BAT dla danej 
instalacji następujących zagadnień14: 
 

1) zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie 
do minimum; 

2) podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub 
zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska; 

 
Kwestie te stanowią realny, dodatkowy zakres wymagań w stosunku do instalacji PZ. Z praktycznego 
punktu widzenia można przyjąć, że wymagania opisane w art. 143 pkt 1-4 ustawy POŚ a także 
wymienione wyżej elementy art. 207 ust. 1 są ujęte w konkluzjach BAT i BREFach. Jeżeli dokumenty te 
zawierają konkretne, wyrażone ilościowo wielkości zużycia surowców i materiałów oraz wskazania 
stosowania określonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wnioskodawca powinien się do 
nich odnieść w sposób możliwie jednoznaczny we wniosku biorąc jednak pod uwagę15: 
 

1) rachunek kosztów i korzyści; 
2) czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji; 
3) termin oddania instalacji do eksploatacji; 

 
W związku z tym, że proces przygotowania i publikowania konkluzji BAT wciąż trwa, prowadzący 
instalacje różnych rodzajów mogą mieć nieco inną sytuację przy przygotowaniu wniosku o wydanie 
pozwolenia zintegrowanego. Jeżeli konkluzje BAT nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, dopuszczalną wielkość emisji z instalacji ustala się, uwzględniając potrzebę 
przestrzegania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska16 poza terenem, do którego 
prowadzący instalację ma tytuł prawny lub poza ustanowioną strefą przemysłową17, a w przypadku 
emisji hałasu poza obszarem ograniczonego użytkowania, jeżeli został ustanowiony.  
 
Nie można zapomnieć, że ani zła kondycja ekonomiczna prowadzącego instalację ani zły stan 
techniczny instalacji nie zostały wymienione w przepisach jako podstawa do ustalania 
łagodniejszych warunków pozwolenia. Nie mogą też stanowić uzasadnienia dla przekraczania 
standardów emisyjnych, standardów jakości środowiska ani granicznych wielkości emisyjnych.  
 
Należy podkreślić, że przepisy prawa przypisują organowi ochrony środowiska rolę decydującą przy 
ustalaniu takich warunków pozwolenia, które - w sposób racjonalny i uwzględniający lokalne 
uwarunkowania - prowadzą do najlepszej ochrony środowiska jako całości. Wnioskodawca 
powinien zatem dołożyć wszelkich starań, aby właściwie uzasadnić we wniosku własny punkt 
widzenia i przekonać organ wydający pozwolenie do uznania proponowanych rozwiązań jako 
spełniających wymagania BAT. 
 
Konkludując należy stwierdzić, że termin BAT oznacza zestaw technik zaproponowanych przez 
wnioskodawcę i zaakceptowanych przez organ wydający pozwolenie (po uwzględnieniu 
przedstawionych wyżej czynników) w konkretnym przypadku danej instalacji.  
 

                                                 
14 POŚ art. 207 ust. 1 
15 POŚ art. 207 ust. 1 
16 POŚ art. 204 ust. 4 
17 POŚ art. 207 ust. 1 
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Tabela 2.1-1: Wykaz Dokumentów Referencyjnych oraz Konkluzji BAT opracowanych przez Komisje 
Europejską18 

Tytuł angielski Tytuł polski19 Data opublikowania 
dokumentu 

Reference Document on Best Available 
Techniques in the Cement and Lime 
Manufacturing Industries 

Dokument Referencyjny BAT dla 
przemysłu cementowo-
wapienniczego. 

BREF, 04.2013  
BATC, 04.2013 

Reference Document on 
Best Available Techniques in the Ceramic 
Manufacturing Industry 

Dokument Referencyjny BAT dla 
produkcji wyrobów ceramicznych BREF, 08.2007 

Reference Document on Best Available 
Techniques in the Chlor-Alkali Production 

Dokument Referencyjny BAT dla 
przemysłu  
chloro-alkalicznego 

BREF, 12.2013  
BATC, 12.2013 

Reference Document on 
Best Available Techniques in Common 
Waste Water and Waste Gas Treatment / 
Management Systems in the Chemical 
Sector 

Dokument Referencyjny BAT dla 
instalacji do oczyszczania ścieków 
i gazów odlotowych oraz  
systemów zarządzania nimi w 
przemyśle chemicznym 

BREF, 02.2003 

Reference Document on 
Economics and Cross-Media Effects 

Dokument Referencyjny BAT w 
zakresie zagadnień 
ekonomicznych i oddziaływań 
międzykomponentowych 

BREF, 07.2006 

Reference Document on Best Available 
Techniques on Emissions from Storage 

Dokument Referencyjny BAT dla 
emisji związanych ze 
składowaniem i 
magazynowaniem 

BREF, 07.2006 

Reference Document on Best Available 
Techniques  for Energy Efficiency 

Dokument Referencyjny BAT w 
zakresie efektywności 
energetycznej 

BREF, 02.2009 

Reference Document on 
Best Available Techniques in the Ferrous 
Metals Processing Industry 

Dokument Referencyjny BAT dla 
przetwórstwa metali żelaznych BREF, 12.2001 

Reference Document on 
Best Available Techniques in the Food, Drink 
and Milk Industries 

Dokument Referencyjny BAT dla 
przemysłu spożywczego i 
mleczarskiego  

BREF, 08.2006 

Reference Document on the General 
Principles of Monitoring 

Dokument Referencyjny BAT w 
zakresie ogólnych zasad 
monitoringu 

REF, 07.2003 

Reference Document on 
Best Available Techniques for the 
Manufacture of Glass 

Dokument referencyjny BAT dla 
produkcji i przetwórstwa szkła 

BREF, 03.2012 
BATC, 03.2012 

Reference Document on the application of 
Best Available Techniques to Industrial 
Cooling Systems 

Dokument Referencyjny BAT dla 
przemysłowych systemów 
chłodzenia 

BREF, 12.2001 

Reference Document on Best Available 
Techniques for Intensive Rearing of Poultry 
and Pigs 

Dokument Referencyjny BAT dla 
intensywnego chowu drobiu i 
trzody chlewnej 

BREF, 07.2003 

Reference Document on 
Best Available Techniques for Large 
Combustion Plants 

Dokument Referencyjny BAT dla 
dużych instalacji spalania paliw BREF, 07.2006 

Reference Document on 
Best Available Techniques for the 
Manufacture of 
Large Volume Inorganic Chemicals - 
Ammonia, Acids and Fertilisers 

Dokument Referencyjny BAT dla 
instalacji do wielkotonażowej 
produkcji związków chemii 
nieorganicznej - amoniak, kwasy, 
nawozy 

BREF, 08.2007 

                                                 
18 Wykaz obejmuje wszystkie dokumenty opublikowane, przewidziane do publikacji, a także podlegające weryfikacji. Aktualny stan prac 

dostępny na stronie http://eippcb.jrc.es  
19 Tłumaczenie eko-net.pl 
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Reference Document on 
Best Available Techniques for the 
Manufacture of 
Large Volume Inorganic Chemicals - Solids 
and Others industry 

Dokument Referencyjny BAT dla 
instalacji do wielkotonażowej 
produkcji związków chemii 
nieorganicznej - produkty stałe i 
inne  

BREF, 08.2007 

Reference Document on 
Best Available Techniques in the Large 
Volume Organic Chemical Industry 

Dokument Referencyjny BAT dla 
instalacji do wielkotonażowej 
produkcji związków chemii 
organicznej 

BREF, 02.2003 

Reference Document on 
Best Available Techniques  for Management 
of Tailings and Waste-Rock in Mining 
Activities 

Dokument Referencyjny BAT w 
zakresie gospodarki odpadami 
górniczymi 

BREF, 01.2009 

Reference Document on 
Best Available Techniques for the 
Manufacture of 
Organic Fine Chemicals 

Dokument Referencyjny BAT dla 
produkcji wysokowartościowych 
substancji organicznych 

BREF, 08.2006 

Reference Document on Best Available 
Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries 

Dokument Referencyjny BAT dla 
rafinerii ropy naftowej i gazu 

BREF, 02.2003  
BATC, 10.2014 

Reference Document on Best Available 
Techniques 
in the Non Ferrous Metals Industries 

Dokument Referencyjny BAT dla 
produkcji metali nieżelaznych BREF, 12.2001 

Best Available Techniques Reference 
Document on the Production of Iron and 
Steel 

Dokument referencyjny BAT dla 
przetwórstwa żelaza i stali. 

BREF, 03.2012 
BATC, 03.2012 

Reference Document on 
Best Available Techniques in the Production 
of 
Polymers 

Dokument Referencyjny BAT dla 
produkcji polimerów BREF, 08.2007 

Reference Document on 
Best Available Techniques for the Production 
of 
Speciality Inorganic Chemicals 

Dokument Referencyjny BAT dla 
instalacji do produkcji specjalnych 
substancji nieorganicznych 

BREF, 08.2007 

Reference Document on 
Best Available Techniques in the Pulp and 
Paper Industry 

Dokument referencyjny BAT dla 
przemysłu celulozowo-
papierniczego 

BREF, 12.2001 
BATC, 09.2014  

Reference Document on 
Best Available Techniques in the 
Slaughterhouses and Animal By-products 
Industries 

Dokument Referencyjny BAT dla 
ubojni zwierząt i instalacji do 
odzysku odpadów pochodzenia 
zwierzęcego 

BREF, 05.2005 

Integrated Pollution Prevention and Control 
Reference Document on 
Best Available Techniques in the 

Smitheriesand Foundries Industry 

Dokument Referencyjny BAT dla 
kuźni i odlewni BREF, 05.2005 

Reference Document on Best Available 
Techniques for the 
Surface Treatment of Metals and Plastics 

Dokument Referencyjny BAT dla 
procesów obróbki 
powierzchniowej metali i tworzyw 
sztucznych 

BREF, 08.2006 

Reference Document on 
Best Available Techniques on Surface 
Treatment using Organic Solvents 

Dokument Referencyjny BAT dla 
procesów obróbki 
powierzchniowej z użyciem 
rozpuszczalników organicznych 

BREF, 08.2007 

Reference Document on Best Available 
Techniques 
for the Tanning of Hides and Skins 

Dokument Referencyjny BAT dla 
przemysłu garbarskiego 

BREF, 02.2013 
BATC, 02.2013 

Reference Document on Best Available 
Techniques for the Textiles Industry 

Dokument Referencyjny BAT dla 
przemysłu tekstylnego BREF, 07.2003 
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Reference Document on the Best Available 
Techniques for 
Waste Incineration 

Dokument Referencyjny BAT dla 
procesów termicznego 
przekształcania odpadów 

BREF, 08.2006 

Reference Document on 
Best Available Techniques for the Waste 
Treatments Industries 

Dokument Referencyjny BAT dla 
procesów odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów 

BREF, 08.2006 

Reference Document on 
Best Available Techniques for the Wood-
based Panels Production 

Dokument Referencyjny BAT dla 
procesów produkcji paneli 
drewnianych 

w przygotowaniu 

Reference Document on 
Best Available Techniques for the Wood and 
Wood Products Preservation with Chemicals 

Dokument Referencyjny BAT dla 
procesu chemicznej impregnacji 
drewna i produktów drewnianych 

w przygotowaniu 

 
Źródło: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 
 
Do dnia opracowania niniejszych „Wytycznych...” opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 
następujące konkluzje BAT (oznaczone w przedstawionej powyżej tabeli jako BATC):  
 

• decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji żelaza i stali 
(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 903) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
(2012/135/UE); 

• decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji szkła (notyfikowana 
jako dokument nr C(2012) 865) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/134/UE); 

• decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 marca 2013 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji cementu, wapna i 
tlenku magnezu (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1728) (Tekst mający znaczenie dla 
EOG) (2013/163/UE); 

• decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 grudnia 2013 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji chloro-alkalicznej 
(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8589) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
(2013/732/UE); 

• decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 września 2014 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w odniesieniu do produkcji masy włóknistej, papieru i tektury (notyfikowana jako 
dokument nr C(2014) 6750) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/687/UE);  

• decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 października 2014 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7155) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
(2014/738/UE);  

• decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 lutego 2013 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do garbowania skór (notyfikowana 
jako dokument nr C(2013) 618) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/84/UE). 

 
Raport początkowy oraz zagadnienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie 
zakładu 
 
Dyrektywa IED, a za nią ustawa POŚ wprowadziła znaczące zmiany w obszarze regulowania 
zagadnienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Niniejsze 
„Wytyczne...” nie zawierają szczegółowych wskazówek sporządzenia takiego raportu. Koncentrują 
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się na przybliżeniu kryteriów podjęcia decyzji o tym, czy w danej sytuacji raport początkowy jest 
wymagany. 
 
W przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie 
substancji powodującej ryzyko20 oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód 
gruntowych na terenie zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać 
trzy dodatkowe elementy21: 

a) raport początkowy, zawierający informacje dotyczące zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód 
gruntowych tymi substancjami, 

b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych, 
c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia 

gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować 
się na terenie zakładu22, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości 
wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów 
zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek. 

 
Należy zwrócić uwagę na to, że obowiązek sporządzenia raportu początkowego jest obowiązkiem 
odrębnym względem obowiązków określonych w p. b i c cytowanego przepisu.  
 
Zgodnie z przepisami ustawy POŚ raport początkowy sporządza się jednokrotnie – w przypadku: 
 

 ubiegania się o pozwolenie zintegrowane dla nowej instalacji, 
 ubiegania się o nowe pozwolenie zintegrowane dla istniejącej instalacji,  
 pierwszego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego23 złożonego przez prowadzącego 

instalację po tym, jak decyzja organu właściwego do wydania pozwolenia, zmieniająca z 
urzędu czas obowiązywanie pozwolenia zintegrowanego na nieoznaczony, stała się 
ostateczna24.  

 
W swoim założeniu raport początkowy ma stanowić punkt odniesienia dla raportu końcowego 
umożliwiając ilościowe porównanie zawartych w nich wyników badań i pomiarów25. Mając na 
uwadze, że ustawa POŚ narzuca wymagania w zakresie formy raportu początkowego (obowiązek 
przedstawiania danych w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map), jak też że 
cel i funkcje raportu wykraczają poza uzyskanie pozwolenia, raport ten powinien być w strukturze 
wniosku co najmniej wyraźnie wyodrębniony i zachowywać redakcyjną samodzielność. Raport, 
zależnie od przyjętej konwencji, może też stanowić odrębny tom tego wniosku.  
 
Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód 
gruntowych może być również konsekwencją analizy warunków pozwolenia zintegrowanego, 
dokonywanej na podstawie art. 215 ustawy POŚ, tj. po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji. Z konkluzji BAT 
wynikać mogą bowiem również, odnoszące się do ww. emisji, wnioski dotyczące najlepszych 
dostępnych technik, powiązanego monitoringu oraz odpowiednich sposobów przeprowadzenia 
remediacji. Wniosek o zmianę pozwolenia sporządzany pod wpływem konkluzji BAT, powinien 
poddawać weryfikacji dotychczasowe: opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom 
do gleby, ziemi i wód gruntowych, jak też propozycje dotyczące sposobu prowadzenia 
systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami 
powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu 
 
Obowiązek sporządzenia raportu początkowego, opisu stosowanych sposobów zapobiegania 
emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych, jak też zaprojektowania systematycznej oceny ryzyka 
zanieczyszczenia lub badań zanieczyszczenia powstaje w sytuacji łącznego spełnienia 
następujących przesłanek:  

                                                 
20 Art. 3 pkt 37a ustawy POŚ; 
21 Art. 208 ust .2 pkt 4 ustawy POŚ, 
22 w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy POŚ; 
23 dla instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego przed 5.09.2014 r. i nadal objętej tym wymaganiem; 
24 art.28 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1101) 
25 Art. 217b, ust. 4. 
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 potwierdzenie faktu wykorzystywania, produkcji lub uwalniania26 substancji powodującej 
ryzyko w związku z prowadzoną działalnością (używaniem instalacji lub utrzymywaniem jej w 
sprawności),  

 uznanie istnienia istotnego ryzyka (możliwości) zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód 
gruntowych na terenie zakładu, w następstwie uwolnienia substancji powodującej ryzyko 
do gleby, ziemi lub wód gruntowych, zarówno w warunkach normalnej eksploatacji instalacji, 
jak i w warunkach odbiegających od normalnych lub w wyniku awarii. 

 
Ryzyko to powinno być rozważane zarówno w kontekście stwierdzonego zanieczyszczenia gleby, 
ziemi lub wód gruntowych w przeszłości, obecnie lub w wyniku działalności podejmowanej w okresie 
zakładanej żywotności technicznej instalacji, jak i prawdopodobieństwa spowodowania takiego 
zanieczyszczenia. 
 
Punktem wyjścia dla oceny ryzyka powinna być analiza stosowanych sposobów zapobiegania 
emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych.  
 
Analiza ryzyk prowadzona dla potrzeb ustalenia wystarczalności, adekwatności i sprawności 
stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegania i ograniczania 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz dla potrzeb ustalenia procedur zarządzania i nadzoru nad 
takim ryzykiem, w tym w ramach spełniania wymagań BAT, powinna się odnosić do tych substancji 
powodujących ryzyko, które ze względu na rodzaj, postać i inne czynniki oceny zagrożenia, mogły 
stać się już źródłem historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi albo mogą stać się źródłem 
szkody w środowisku, w okresie eksploatacji instalacji.  
 
Analiza ryzyk ukierunkowana na ustalenie obowiązku sporządzenia raportu początkowego powinna 
ustalać stan początkowy dotyczący powierzchni ziemi na terenie zakładu27, tj. stan przed 
rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub stan istniejący na moment, w którym analizowany jest 
obowiązek sporządzania raportu początkowego dla instalacji istniejącej28, tak by stan ten mógł być 
podstawą i punktem odniesienia dla ustalenia potrzeby i zakresu remediacji zanieczyszczenia 
substancjami powodującymi ryzyko w momencie zakończenia eksploatacji instalacji lub jej 
oznaczonej części. Analiza taka powinna odnosić się zatem przede wszystkim do tych substancji 
powodujących ryzyko, które ze względu na rodzaj, postać i inne czynniki oceny zagrożenia, mogą 
być źródłem zanieczyszczenia na moment zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 
części.  
 
W ramach obu ww. kierunków analizy należy dokonać dwóch testów:  
 

1. „obecności” substancji powodujących ryzyko w związku z eksploatacją instalacji 
wymagającej pozwolenia zintegrowanego oraz  

2. ryzyka „uwolnienia” tych substancji do powierzchni ziemi w ustalonych scenariuszach 
eksploatacji w przeszłości, obecnie i w ramach planowanych działań, ujętych w strategiach 
rozwoju.  

 
Dla oceny ryzyka jako istotnego zastosowanie mogą mieć następujące przesłanki: 

 stwierdzone na terenie zakładu historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub szkody 
w glebie, ziemi lub w wodach, 

 fakt nałożenia na prowadzącego instalację obowiązku rekultywacji gleby lub ziemi, 
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko lub usunięcia odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, 

 wystąpienie w przeszłości lub ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
 wystąpienie lub ryzyko wystąpienia awarii technicznej skutkującej emisją do ziemi lub do wód 

wystąpienie zagrożenia szkodą w środowisku, 
 stwierdzone w przeszłości magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel 

nieprzeznaczonym, 

                                                 
26 termin uwolnienie wynika z art.208 ust 4 pkt 3  POŚ i oraz Dyrektywy IED, w praktyce oznacza on emisję w rozumieniu ustawy POŚ.  
27 zanieczyszczenia identyfikowane poza terenem zakładu podlegają procedurom przewidzianym dla historycznego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi albo szkód w środowisku. 
28 w razie stwierdzenia zanieczyszczenia stan początkowy ustala się w takim przypadku na poziomie zgodnym z dopuszczalnymi zawartościami 

substancji powodujących ryzyko w środowisku; 
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 realizowany przewóz drogowy lub kolejowy towarów niebezpiecznych, 
 posługiwanie się, magazynowanie lub transport substancji podlegających rejestracji 

wg rozporządzenia REACH. 
 
Niskie ryzyko uwolnienia uprawdopodabniać natomiast mogą: 

 brak przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi w związku dotychczasową eksploatacją 
instalacji  

 brak stwierdzonych szkód w powierzchni ziemi i wodach gruntowych albo zakończenie 
remediacji (również zrealizowanie planu remediacji), w tym przez zrealizowanie innych 
działań niż usunięcie zanieczyszczenia, gwarantujących brak zagrożeń dla zdrowia ludzi 
i stanu środowiska. 

 brak decyzji administracyjnych nakładających obowiązek ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko lub obowiązek remediacji lub też decyzji określających lub 
uzgadniających warunki jej prowadzenia 

 stosowanie procedur i dobrych praktyk przemysłowych lub laboratoryjnych, w tym 
w szczególności technik BAT chroniących powierzchnię ziemi i wody gruntowe przed 
zanieczyszczeniem 

 
Pozytywny wynik obu testów skutkuje obowiązkiem zawarcia we wniosku o pozwolenie lub jego 
zmianę wskazanych na wstępie danych, o jakich mowa w art.208 ust.2 pkt 4 ustawy POŚ.  
 
Ocena istotności stwierdzonego zanieczyszczenia i ocena zagrożenia powodowanego tym 
zanieczyszczeniem, jak i związane z tym badania, nie decydują o obowiązku sporządzenia raportu 
początkowego, który jest już przesądzany w wyniku ww. testów. Determinują natomiast obowiązek 
remediacji w fazie eksploatacji instalacji oraz ew. możliwość odłożenia obowiązku przeprowadzenia 
tej remediacji do momentu zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części.29  
 
Analiza ryzyk powinna odnosić się wyłącznie do substancji powodujących ryzyko, zdefiniowanych w 
wyniku analizy przynależności substancji do klas zagrożenia wymienionych w częściach 2–5 
załącznika I do rozporządzenia CLP, w odniesieniu do i przy uwzględnieniu specyfiki konkretnej 
instalacji, warunków jej pracy i lokalnych warunków środowiska. Do identyfikacji tych substancji 
pomocniczo może być także stosowany załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wydanego na podstawie art. 101a ust.5 ustawy POŚ. 
 
Klasy zagrożenia istotne dla kwalifikacji substancji do kategorii substancji powodujących ryzyko, 
ilustruje poniższa tabela: 
 
Tabela 2.1-2: KRYTERIA KLASYFIKACJI DO SUBSTANCJI (MIESZANIN) POWODUJĄCYCH RYZYKO WG 
KLAS ZAGROŻEŃ 

kryteria dotyczące 
zagrożeń wynikających 
z właściwości fizycznych 

cz. 2 zał. I 
rozporządzenia CLP 

kryteria dotyczące 
zagrożeń dla zdrowia 

człowieka: 
cz. 3 zał. I 

rozporządzenia CLP 

klasy zagrożenia dla 
środowiska wodnego 

cz. 4 zał. I 
rozporządzenia CLP 

klasa zagrożeń 
dodatkowych 

cz. 5 załącznik I 
rozporządzenia CLP 

1. materiały 
wybuchowe;  

2. gazy łatwopalne; 
3. wyroby 

aerozolowe 
łatwopalne; 

4. gazy utleniające; 
5. gazy pod 

ciśnieniem;   
6. substancje ciekłe 

łatwopalne 
rozumiane jako 
ciecze 

1. toksyczność ostra;  
2. działanie 

żrące/drażniące 
na skórę;  

3. poważne 
uszkodzenie 
oczu/działanie 
drażniące 
na oczy;  

4. działanie 
uczulające 
na drogi 

1. ostre 
zagrożenie dla 
środowiska 
wodnego, 

2. długotrwałe 
zagrożenie dla 
środowiska 
wodnego.  

 

1. zagrożenia dla 
warstwy ozonowej 

                                                 
29 art.217d ust.1 i 2 ustawy POŚ; 
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kryteria dotyczące 
zagrożeń wynikających 
z właściwości fizycznych 

cz. 2 zał. I 
rozporządzenia CLP 

kryteria dotyczące 
zagrożeń dla zdrowia 

człowieka: 
cz. 3 zał. I 

rozporządzenia CLP 

klasy zagrożenia dla 
środowiska wodnego 

cz. 4 zał. I 
rozporządzenia CLP 

klasa zagrożeń 
dodatkowych 

cz. 5 załącznik I 
rozporządzenia CLP 

o temperaturze 
zapłonu nie 
wyższej niż 60oC; 

7. substancje stałe 
łatwopalne; 

8. substancje 
i mieszaniny 
samoreaktywne; 

9. substancje stałe 
lub ciekłe 
piroforyczne; 

10. substancje 
i mieszaniny 
samonagrzewają
ce się; 

11. substancje 
i mieszaniny, 
które 
w zetknięciu 
z wodą uwalniają 
gazy łatwopalne; 

12. substancje ciekłe 
lub stałe 
utleniające; 

13. nadtlenki 
organiczne;  

14. substancje 
powodujące 
korozję metali; 

oddechowe lub 
skórę; 

5. działanie 
mutagenne 
na komórki 
rozrodcze; 

6. rakotwórczość; 
7. działanie 

szkodliwe 
na rozrodczość; 

8. działanie 
toksyczne 
na narządy 
docelowe – 
narażenie 
jednorazowe; 

9. działanie 
toksyczne 
na narządy 
docelowe – 
powtarzane 
narażenie; 

10. zagrożenie 
spowodowane 
aspiracją 

 
Uwagi: 

 Załącznik I do Rozporządzenia CLP określa kryteria klasyfikacji w klasach zagrożeń. Klasy 
zagrożenia mogą być zróżnicowane na podstawie drogi narażenia lub charakteru skutków. 
Substancje lub mieszaniny mogą zostać zaklasyfikowane w jednej lub kilku kategorii 
zagrożenia.   

 Dokonując klasyfikacji należy mieć na uwadze, że definicja substancji stwarzających 
zagrożenie, określona w art. 3 Rozporządzenia CLP, do której odnosi się definicja „substancji 
powodujących ryzyko”, sformułowana została dla innych i szerszych celów niż analiza 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Definicja „substancji stwarzających zagrożenie” została 
przyjęta bowiem w celu realizacji nałożonego w art. 1 Rozporządzenia CLP na producentów, 
importerów i dalszych użytkowników obowiązku klasyfikowania substancji i mieszanin 
wprowadzanych do obrotu. 

 Dokonując oceny występowania zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 
wywołanego zanieczyszczeniem powierzchni ziemi lub ryzykiem takiego zanieczyszczenia, 
należy uwzględniać: 1) postać chemiczną, w jakiej występuje zanieczyszczenie i jego 
biodostępność;2) możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia;3) potencjalne drogi 
narażenia, z uwzględnieniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w zależności od 
właściwości gleby, ukształtowania, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, a 
także pokrycia terenu;4) środowisko oraz ludzi, którzy mogliby ucierpieć w wyniku 
zanieczyszczenia;5) występowanie na terenie zanieczyszczonym i w jego okolicy zwłaszcza 
gruntów uprawnych, ogrodów, parków, placów zabaw, terenów sportowych, budynków 
mieszkalnych i użytkowych, form ochrony przyrody, zasobów wody pitnej i ujęć wody.  

Raport początkowy ma zawierać:  
1) informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu; 
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2) informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie 
informacje są dostępne; 

3) nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych 
przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu; 

4) informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu 
substancjami powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez 
wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym 
wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych 
substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, 
o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy POŚ (co do zasady – laboratorium 
akredytowane). 

 
Sporządzając raport początkowy oraz wykonując badania lub pomiar zanieczyszczenia, w celu 
przedstawienia informacji na temat zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, 
ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu, ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi prowadzi się 
w sposób określony w przepisach rozporządzenia w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi, wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy POŚ. Do czasu wydania tego rozporządzenia 
zastosowanie znajdują przepisy dotyczące standardów jakości gleby i ziemi. 
 
Ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi przeprowadza się w następujących etapach30: 

1) etap pierwszy - ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia; 
2) etap drugi - ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub 

w ziemi jest spodziewane ze względu na działalność prowadzoną obecnie lub w przeszłości 
na danym terenie; 

3) etap trzeci - zebranie i analiza istniejących, dostępnych, aktualnych informacji na temat 
zagrożenia zanieczyszczeniem oraz aktualnych pomiarów zanieczyszczenia gleby i ziemi 
substancjami z listy ustalonej w etapie drugim; 

4) etap czwarty - przeprowadzenie badań wstępnych; 
5) etap piąty - przeprowadzenie badań szczegółowych. 

 
W przypadku wykluczenia występowania zanieczyszczenia na którymkolwiek z etapów, nie prowadzi 
się dalszych badań. W odniesieniu do instalacji objętych obowiązkiem wykonania raportu 
początkowego etap trzeci oceny powinien obejmować sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji 
substancji powodujących ryzyko, które są oraz mają być wykorzystywane, produkowane lub 
uwalniane przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, obecnie położone lub 
planowane nadanym terenie oraz ocenę czy w danym przypadku występuje możliwość 
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. 
 
W raporcie początkowym oraz w dokumentacji badań lub pomiarów, informacje na temat 
zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie 
zakładu przedstawia się w postaci opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map 
wskazujących zasięg zanieczyszczenia. 
 
W wyniku przedstawienia raportu początkowego, zgodnie z  art. 211 ust. 6 pkt 4 ustawy POŚ, 
w pozwoleniu zintegrowanym określa się, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia 
zintegrowanego, sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i 
wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu 
w związku z eksploatacją instalacji, albo sposób i częstotliwość wykonywania badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w 
wodach gruntowych, w tym pobierania próbek; przepis powyższy zaczyna obowiązywać z chwilą 
powstania obowiązku przedłożenia organowi właściwemu do wydania pozwolenia raportu 
początkowego. Zatem w interesie wnioskodawcy jest zaproponowanie takiej procedury badań, 
która jest właściwa z jego punktu widzenia. W przeciwnym przypadku organ określi tryb prowadzenia 
oceny ryzyka nie uwzględniając specyfiki specyficznych uwarunkowań wnioskodawcy.  
 
Zawartość wniosku w kontekście wymagań polskiego prawa 
 

                                                 
30 opis wg projektu rozporządzenia. 
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Warunki, jakie spełnić musi wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zostały określone  
w art. 208, a także art. 184 ust. 2 ustawy POŚ. W odniesieniu do zagadnień poboru wód i 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo wodne. 
 
Zestawiając wymienione wyżej przepisy należy przyjąć, że wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego powinien zawierać: 
 
Tabela 2.1-3: Zawartość wniosku o pozwolenie zintegrowane   

Element zawartości wniosku Podstawa prawna 
Miejsce w 
formularzu 

wniosku 
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego 

adres zamieszkania lub siedziby; 
POŚ art. 184 ust. 2 pkt 1 2.1 

2) oznaczenie głównego prowadzącego 
instalację lub określenie zakresu 
odpowiedzialności poszczególnych 
prowadzących oznaczone części instalacji za 
eksploatację instalacji zgodnie z przepisami 
ochrony środowiska; 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 1a 2.1 

3) adres zakładu, na którego terenie 
prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 2 2.1 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz 
numer REGON posiadacza odpadów, o ile 
został nadany; 

POŚ art. 184 ust. 2b pkt 1 2.1 

5) informacja o tytule prawnym do instalacji; POŚ art. 184 ust. 2 pkt 3 2.1 
6) informacja o rodzaju prowadzonej 

działalności;  
POŚ art. 184 ust. 2 pkt 6 2.2 

7) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych 
urządzeniach i technologiach oraz 
charakterystyka techniczna źródeł 
powstawania i miejsc emisji, a w tym: 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 4  

a) opis dalszego sposobu gospodarowania 
odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów; 

POŚ art. 184 ust. 2b pkt 5 3.7.2.2 

b) wskazanie miejsca i sposobu oraz 
rodzajów magazynowanych odpadów; 

POŚ art. 184 ust. 2b pkt 6 3.7.2.2 

c) czas pracy źródeł powstawania i miejsc 
wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza w ciągu roku;  

POŚ art. 221 ust. 1 pkt 1 3.2.2.1 

d) opis urządzenia wodnego, w tym 
położenie za pomocą współrzędnych 
geograficznych oraz podstawowe 
parametry charakteryzujące to urządzenie i 
warunki jego wykonania – w przypadku 
poboru wody ze środowiska lub 
wprowadzania ścieków do środowiska 

PW art. 132 ust. 2 pkt 2a 3.4.2 
3.6.4 

e) plan urządzeń wodnych i zasięg 
oddziaływania zamierzonego korzystania z 
wód, z oznaczeniem nieruchomości wraz z 
ich powierzchnią, naniesiony na mapę 
sytuacyjno-wysokościową terenu – w 
przypadku poboru wody ze środowiska lub 
wprowadzania ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 3 pkt 1 3.4.2 
3.6.2 

f) zasadnicze przekroje podłużne i 
poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt 
wody płynącej w zasięgu oddziaływania 

PW art. 132 ust. 3 pkt 2 3.4.2 
3.6.2 



 
 

xxiii 
 

Element zawartości wniosku Podstawa prawna 
Miejsce w 
formularzu 

wniosku 
tych urządzeń – w przypadku poboru wody 
ze środowiska lub wprowadzania ścieków do 
środowiska; 
g) schemat funkcjonalny lub technologiczny 
urządzeń wodnych – w przypadku poboru 
wody ze środowiska lub wprowadzania 
ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 3 pkt 3 3.4.2 
3.6.2 

h) opis techniczny urządzeń służących do 
poboru wody – w przypadku poboru wody 
ze środowiska 

PW art. 132 ust. 4 pkt 3 3.4.2 

i) opis instalacji i urządzeń służących do 
gromadzenia, oczyszczania oraz 
odprowadzania ścieków – w przypadku 
wprowadzania ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 5 pkt 2 3.6.2 

8) ocena stanu technicznego instalacji; POŚ art. 184 ust. 2 pkt 5 3.1.5 
9) opis zakładanych wariantów funkcjonowania 

instalacji; 
POŚ art. 184 ust. 2 pkt 7 3.1.4 

10) blokowy (ogólny) schemat technologiczny 
wraz z bilansem masowym i rodzajami 
wykorzystywanych materiałów, surowców i 
paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań 
ochrony środowiska; 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 8 3.1.3 

11) schemat technologiczny wraz z bilansem 
masowym i rodzajami wykorzystywanych 
materiałów, surowców i paliw istotnych z 
punktu widzenia wymagań ochrony 
środowiska – w przypadku wprowadzania 
ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 5 pkt 1 3.6.1 

12) informacja o energii wykorzystywanej lub 
wytwarzanej przez instalację; 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 9 3.10.1 

13) wielkość i źródła powstawania albo miejsca 
emisji - aktualne i proponowane - w trakcie 
normalnej eksploatacji instalacji oraz 
warunkach odbiegających od normalnych (w 
szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia), 
w tym: 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 10  

a) wyszczególnienie rodzajów odpadów 
przewidzianych do wytwarzania, z 
uwzględnieniem ich podstawowego składu 
chemicznego i właściwości; 

POŚ art. 184 ust. 2b pkt 2 3.7.2.1 

b) określenie ilości odpadów 
poszczególnych rodzajów przewidzianych 
do wytwarzania w ciągu roku; 

POŚ art. 184 ust. 2b pkt 3 3.7.2.1 

c) informacja o prognozowanej wielkości 
emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy 
hałasu powodowanego poza zakładem na 
terenach sąsiednich oraz o akustycznym 
oddziaływaniu na rodzaje terenów, o 
których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 (POŚ); 

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1c 
 

3.8.2 

d) określenie wprowadzanych do powietrza 
rodzajów i ilości gazów lub pyłów 
przypadających na jednostkę 
wykorzystywanego surowca, materiału, 
paliwa lub powstającego produktu; 

POŚ art. 221 ust. 1 pkt 2 3.2.2.2 



 
 

xxiv 
 

Element zawartości wniosku Podstawa prawna 
Miejsce w 
formularzu 

wniosku 
e) określenie wielkości emisji w zakresie 
gazów lub pyłów wprowadzanych do 
powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w 
przypadku instalacji, dla której są ustalone 
standardy emisyjne, także w jednostkach, w 
jakich wyrażone są te standardy; 

POŚ art. 221 ust. 2 pkt 1 3.2.2.2 

f) określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków 
maksymalnego godzinowego, średniego 
dobowego oraz maksymalnego rocznego - 
w przypadku wprowadzania ścieków do 
środowiska; 

PW art. 132 ust. 5 pkt 1c 3.6.4.3 

g) określenie stanu i składu ścieków lub 
minimalnego procentu redukcji 
zanieczyszczeń w ściekach lub – w 
przypadku ścieków przemysłowych – 
dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w 
szczególności ilości substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, 
wyrażone w jednostkach masy 
przypadających na jednostkę 
wykorzystywanego surowca, materiału, 
paliwa lub powstającego produktu oraz 
przewidywany sposób i efekt ich 
oczyszczania - w przypadku wprowadzania 
ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 5 pkt 1d 3.6.4.3 

h) informację o sposobie zagospodarowania 
osadów ściekowych - w przypadku 
wprowadzania ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 5 pkt 6 3.7.2.2 

14) uzasadnienie dla proponowanej wielkości 
emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 
ust. 231; 

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 2 3.2.3 
3.6.4.4 

15) zmiany wielkości emisji jakie nastąpiły po 
wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej 
instalacji;  

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 14 3.2.5.2 
3.6.7.2 
3.10.1 
3.11.2.2 

16) prognozowana ilość, stan i skład ścieków 
przemysłowych, o ile ścieki nie będą 
wprowadzane do wód lub do ziemi; 

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1d 3.5.2 

17) prognozowana ilość wykorzystywanej wody, o 
ile nie zachodzą warunki, o których mowa w 
art. 202 ust. 632; 

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1e 3.3.2 

18) określenie w m3 wielkości maksymalnego 
godzinowego, średniego dobowego oraz 
maksymalnego rocznego poboru wody - w 
przypadku wprowadzania ścieków do 
środowiska; 

PW art. 132 ust. 4 pkt. 1 3.4.3.1 

19) warunki lub parametry charakteryzujące 
pracę instalacji, określające moment 
zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia 
wyłączania instalacji; 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 10a 3.1.4 
3.2.2.3 
3.4.3 
3.6.5 

                                                 
31 organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych 

wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla 
środowiska oraz pod warunkiem że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie 

32 Jeśli pobierana woda będzie zużywana w całości na potrzeby instalacji PZ, to wniosek o pozwolenie zintegrowane zawierać powinien pełen 
zakres wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Jeśli pobierana woda NIE będzie zużywana w całości na potrzeby instalacji PZ, to wniosek o 
pozwolenie zintegrowane zawierać powinien informacje o proponowanej ilości pobieranej wody 
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Element zawartości wniosku Podstawa prawna 
Miejsce w 
formularzu 

wniosku 
3.9.1 

20) informacja o planowanych okresach 
funkcjonowania instalacji w warunkach 
odbiegających od normalnych; 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 11 3.2.2.3 
3.4.3.1 
3.6.5 

21) informację o istniejącym lub przewidywanym 
oddziaływaniu emisji na środowisko, w tym: 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 12  

a) informację o oddziaływaniu emisji na 
środowisko jako całość33; 

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1a 3.11.2 

b) informację o istniejącym lub możliwym 
oddziaływaniu transgranicznym na 
środowisko; 

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 1b 3.2.4.3 
3.6.6.6 

c) opis terenu w zasięgu 
pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego 
miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza, z uwzględnieniem obszarów 
poddanych ochronie na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o 
uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym 
(Dz.U. z 1966 r. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.); 

POŚ art. 221 ust. 1 pkt 3 3.11.2.3 

d)określenie aerodynamicznej szorstkości 
terenu; 

POŚ art. 221 ust. 1 pkt 4 3.2.4.2 

e)aktualny stan jakości powietrza; POŚ art. 221 ust. 1 pkt 5 3.2.4.2 
f) określenie warunków meteorologicznych; POŚ art. 221 ust. 1 pkt 6 3.2.4.2 
g)wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z 
uwzględnieniem metodyk modelowania, o 
których mowa w art. 12 (POŚ), wraz z 
graficznym przedstawieniem tych wyników; 

POŚ art. 221 ust. 1 pkt 7 3.2.4.3 

h) cel i zakres zamierzonego korzystania z 
wód 

PW art. 132 ust. 2 pkt 2a 3.4.3 
3.6.3 

h) stan prawny nieruchomości 
usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód, z 
podaniem siedzib i adresów ich właścicieli – 
w przypadku poboru wody ze środowiska 
lub wprowadzania ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 2 pkt 2c 3.4.4.2 
3.6.6.2 
 

i) obowiązki ubiegającego się o wydanie 
pozwolenia w stosunku do osób trzecich – w 
przypadku poboru wody ze środowiska lub 
wprowadzania ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 2 pkt 2d 3.4.4.3 
3.6.6.3 

j) charakterystyka wód objętych 
pozwoleniem wodnoprawnym – w 
przypadku poboru wody ze środowiska lub 
wprowadzania ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 2 pkt 3 3.4.4.1 
3.6.6.1 

k) charakterystyka odbiornika ścieków 
objętego pozwoleniem wodnoprawnym – w 
przypadku wprowadzania ścieków do 
środowiska; 

PW art. 132 ust. 2 pkt 3a 3.6.6.1 

l) ustalenia wynikające z: 
 planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza, 
 warunków korzystania z wód regionu 

wodnego, 

PW art. 132 ust. 2 pkt 4 3.4.4.4 
3.6.6.4 

                                                 
33 W tym porównanie z obowiązującymi standardami jakości środowiska nieuwzględnionymi w innych częściach wniosku np.: dopuszczalnymi 

poziomami pól elektromagnetycznych oraz standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 
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Element zawartości wniosku Podstawa prawna 
Miejsce w 
formularzu 

wniosku 
 planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym, 
 planu przeciwdziałania skutkom suszy, 
 krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych 
– w przypadku poboru wody ze środowiska 
lub wprowadzania ścieków do środowiska; 
ł) określenie wpływu gospodarki wodnej 
zakładu na wody powierzchniowe oraz  
podziemne, w szczególności na stan tych 
wód i realizację celów środowiskowych dla 
nich określonych – w przypadku poboru 
wody ze środowiska lub wprowadzania 
ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 2 pkt 5 3.4.4.5 
3.6.6.5 

m) informację o formach ochrony przyrody 
utworzonych lub ustanowionych na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, występujących w 
zasięgu oddziaływania zamierzonego 
korzystania z wód – w przypadku poboru 
wody ze środowiska lub wprowadzania 
ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 2 pkt 7 3.11.2.3 

n) opis jakości wody w miejscu 
zamierzonego wprowadzania ścieków – w 
przypadku wprowadzania ścieków do 
środowiska; 

PW art. 132 ust. 5 pkt 5 3.6.6.1 

22) proponowane procedury monitorowania 
procesów technologicznych, w szczególności 
pomiaru lub ewidencjonowania wielkości 
emisji, w tym:  

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 16  

a)propozycje dotyczące sposobu 
prowadzenia systematycznej oceny ryzyka 
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód 
gruntowych substancjami powodującymi 
ryzyko, które mogą znajdować się na 
terenie zakładu, w związku z eksploatacją 
instalacji albo sposobu i częstotliwości 
wykonywania badań zanieczyszczenia 
gleby i ziemi tymi substancjami oraz 
pomiarów zawartości tych substancji w 
wodach gruntowych, w tym pobierania 
próbek34; 

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 4c 3.11.2.1 

b) usytuowanie stanowisk do pomiaru 
wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza oraz 
proponowany zakres, metodykę i sposób 
wykonywania tych pomiarów; 

POŚ art. 221 ust. 2 pkt 2 3.2.5.3 

c) schemat rozmieszczenia urządzeń 
pomiarowych oraz znaków żeglugowych – w 
przypadku poboru wody ze środowiska lub 
wprowadzania ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 3 pkt 3 3.4.5.1 
3.6.7.1 
 

                                                 
34 w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje 

możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu 
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Element zawartości wniosku Podstawa prawna 
Miejsce w 
formularzu 

wniosku 
d) określenie rodzajów urządzeń służących 
do rejestracji oraz pomiaru poboru wody – w 
przypadku poboru wody ze środowiska; 

PW art. 132 ust. 4 pkt 3 3.4.5.1 

e) określenie zakresu i częstotliwości 
wykonywania wymaganych analiz 
pobieranej wody – w przypadku poboru 
wody ze środowiska; 

PW art. 132 ust. 4 pkt 4 3.4.5.1 

f) określenie zakresu i częstotliwości 
wykonywania wymaganych analiz 
odprowadzanych ścieków oraz wód 
podziemnych lub wód powierzchniowych 
powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków – w 
przypadku wprowadzania ścieków do 
środowiska; 

PW art. 132 ust. 5 pkt 3 3.6.7.1 

g) opis urządzeń służących do pomiaru oraz 
rejestracji ilości, stanu i składu 
odprowadzanych ścieków – w przypadku 
wprowadzania ścieków do środowiska; 

PW art. 132 ust. 5 pkt 4 3.6.7.1 

23) wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej 
instalacji (o ile prowadzący był zobowiązany 
do ich wykonania); 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 13 3.2.5.1 

24) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli 
ich przeprowadzenie było wymagane; 

PW art. 132 ust. 5 pkt 1e 3.6.7.2 

25) informacja o proponowanych sposobach 
zapobiegania występowaniu i ograniczania 
skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o 
których mowa w art. 248 ust. 1; 

POŚ art. 208 ust.2 pkt 1f 3.9 

26) proponowane działania, w tym 
wyszczególnienie środków technicznych 
mających na celu zapobieganie lub 
ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają 
być realizowane w okresie, na który ma być 
wydane pozwolenie - również proponowany 
termin zakończenia tych działań, w tym: 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 15 3.2.6.2 
3.3.3.2 
3.4.6.2 
3.5.3.2 
3.6.8.2 
3.7.4.2 
3.8.4.2 
3.10.3.3 

a) wskazanie sposobów zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ograniczania 
ilości odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko; 

POŚ art. 184 ust. 2b pkt 4 3.7.4.2 

27) informacja o spełnianiu wymagań najlepszych 
dostępnych technik; 

POŚ art. 208 ust.2 pkt 1g w 
związku z wymaganiami, 
o których mowa w art. 
207 ust. 1 i 1a 

3.2.6.1 
3.3.3.1 
3.4.6.1 
3.5.3.1 
3.6.8.1 
3.7.4.1 
3.8.4.1 
3.9.3 
3.10.3 
3.11.3 

28) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia 
gleby, ziemi i wód gruntowych tymi 
substancjami33; 

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 4a 3.11.2.1 

29) opis stosowanych sposobów zapobiegania 
emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych33; 

POŚ art. 208 ust. 2 pkt 4b 3.11.2.1 
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Element zawartości wniosku Podstawa prawna 
Miejsce w 
formularzu 

wniosku 
30) deklarowany termin i sposób zakończenia 

eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 
części, niestwarzający zagrożenia dla 
środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest 
przewidywane w okresie, na który ma być 
wydane pozwolenie;  

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 17 2.3 

31) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji 
instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie 
wymagań ochrony środowiska, oraz 
deklarowany sposób dokumentowania czasu 
tej eksploatacji;  

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 17a 2.3 

32) deklarowany termin oddania instalacji do 
eksploatacji w przypadku określonym w art. 
191a; 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 17b 2.3 

33) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie 
(bezterminowo)35; 

POŚ art. 184 ust. 2 pkt 18 2.3 

 
 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że informacja wymieniona w punkcie 13 a (informacja o 
oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość) może (i w uzasadnionych przypadkach powinna) 
obejmować zagadnienia nie wymienione w sposób bezpośredni w przedstawionym zestawieniu, 
jeżeli tylko mają one związek z eksploatacją instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego. Do 
zagadnień tych może należeć np. kwestia zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych lub emisji pól 
elektromagnetycznych, dla których ustalono normy prawne. 
 
Proponowany spis treści wniosku przedstawia się następująco:  
 
1. STRESZCZENIE (W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM) 
2. CZĘŚĆ FORMALNA 

2.1 Informacje ogólne o wnioskodawcy 
2.2 Informacje ogólne o instalacji/instalacjach objętych niniejszym wnioskiem 
2.3 Oświadczenia wnioskodawcy 
2.4 Dokumenty źródłowe 

3. CZĘŚĆ OPERACYJNA 
3.1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku 
3.2 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
3.3 Prognozowane ilości wykorzystywanej wody 
3.4 Pobór wody ze środowiska 
3.5 Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 
podmiotów  
3.6 Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 
3.7 Gospodarka odpadami 
3.8 Emitowanie hałasu 
3.9 Zapobieganie występowaniu i ograniczanie skutków awarii  
3.10 Efektywność energetyczna 
3.11Oddziaływanie na środowisko jako całość 
3.12 Najlepsze dostępne techniki 
3.13 Likwidacja instalacji 

4 ZAŁĄCZNIKI 
 

                                                 
35 Zgodnie z art. 188 ust.1 POŚ pozwolenie zintegrowane jest wydawane na czas nieoznaczony. Prowadzący instalację może jednak wnioskować 

o wydanie pozwolenia na czas oznaczony. 
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Zmiana pozwolenia zintegrowanego 
 
Poszerzenie zakresu rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego 
- wprowadzone rozporządzeniem o rodzajach instalacji z 2014 r. - spowoduje, że niektóre istniejące 
instalacje będą musiały uzyskać (do 1 lipca 2015 r.) pierwsze pozwolenia zintegrowane. Jednak 
większość składanych wniosków o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego dotyczyć 
będzie zmiany w sposobie funkcjonowania instalacji36, dla której wydano już wcześniej pozwolenie 
zintegrowane. Zmiana w przepisach wprowadzająca zasadę, że pozwolenia zintegrowane są 
wydawane obecnie na czas nieokreślony również wpłynie na to, że wnioski będą dotyczyły przede 
wszystkim zmian w instalacjach PZ. 
 
Z art. 214 ustawy POŚ wynika, że prowadzący instalację PZ ma obowiązek z wyprzedzeniem 
informować organ wydający pozwolenie zintegrowane o planowanych zmianach w 
funkcjonowaniu instalacji lub o jej rozbudowie, które mogą mieć wpływ na środowisko,lub 
 złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Jeżeli organ, na podstawie przedłożonej 
informacji, stwierdzi że planowana zmiana wymaga zmian warunków pozwolenia zintegrowanego i 
czy ma ona charakter zmiany istotnej, informuje prowadzącego, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania informacji, o konieczności złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Brak 
reakcji ze strony organu na przedłożoną informację w terminie 30 dni prowadzący instalację PZ 
powinien potraktować jako informację o braku konieczności wprowadzania zmian w pozwoleniu 
zintegrowanym.  
 
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wszystkie wymogi opisane wyżej - 
w odniesieniu do wprowadzanych zmian w instalacji37. Oznacza to możliwość ograniczenia treści 
wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego do zagadnień związanych wyłącznie z planowaną 
zmianą instalacji. 
 
PODSUMOWANIE  
 
Biorąc pod uwagę ilość zagadnień, jakie muszą zostać omówione we wniosku, zaleca się,  
dla zachowania jego czytelności i spójności, aby zakres przedstawianych we wniosku informacji 
dotyczących stosowanych procesów technologicznych, surowców i materiałów był ograniczony do 
poziomu niezbędnego dla rzetelnego opisu procesów i wpływu instalacji na środowisko  
oraz dla dokonania prawidłowej identyfikacji wymagań BAT. Obszerność wniosku nie zawsze 
przekłada się na jego jakość, natomiast może utrudniać organom ochrony środowiska. 
Informacje zawarte we wniosku, jak również dołączone do wniosku dokumenty, będą w przebiegu 
postępowania (a także później) udostępniane opinii publicznej38. Wyjątek mogą stanowić dane  
o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby 
pogorszyć konkurencyjną pozycję wnioskodawcy. Wyłączenie z udostępniania następuje  
na uzasadniony wniosek przekazującego informacje39. Od strony praktycznej warto zadbać,  
aby informacja mająca zostać wyłączona z udostępniania była dostarczona w formie odpowiednio 
oznaczonego dokumentu w osobnym załączniku. 
 
 

                                                 
36 Zgodnie z art. art. 214 ust 1. POŚ - Przed dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym prowadzący instalację 

jest obowiązany poinformować organ właściwy do wydania pozwolenia o planowanych zmianach i złożyć wniosek o zmianę wydanego 
pozwolenia zintegrowanego. 

37 POŚ art. 214 ust. 4, 
38 ustawa OOS art. 8  
39 ustawa OOS art. 16 ust. 1 p. 7 
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JAK KORZYSTAĆ Z WZORCA WNIOSKU 
 
Od strony technicznej Wytyczne stanowią jednocześnie wzorzec wniosku. Usunięcie z wersji elektronicznej komentarzy i 
objaśnień wprowadzonych niebieską czcionką umożliwia wykorzystanie pliku bezpośrednio do przygotowania wniosku. 
Również automatyczny spis treści wzorca wniosku można wykorzystać w celu stworzenia spisu treści własnego 
dokumentu. Miejsca, w których znaleźć się powinny informacje, o których mowa w komentarzach zaznaczono w 
następujący sposób: 
 

 
 
 

 
Wzorzec został przygotowany z uwzględnieniem specyfiki różnych rodzajów instalacji, nie można jednak zagwarantować, 
że konkretne przypadki nie będą wymagały przedstawienia informacji nie wymienionych w komentarzach i opisach. W 
takim przypadku Wnioskodawca powinien dostosować zawartość i formę poszczególnych elementów wniosku do swoich 
potrzeb. Z kolei w sytuacji, kiedy specyfika instalacji nie wymaga wypełnienia któregoś z proponowanych we wzorcu 
elementów, zaleca się wpisanie zwrotu „nie dotyczy” w odpowiednim miejscu. W niektórych miejscach zalecono usunięcie 
fragmentu wniosku, który powinien zostać przygotowany jedynie w określonych sytuacjach.  
 
Stosowane w treści Wytycznych sformułowanie „zaleca się” oznacza, że przedstawienie we wniosku danej informacji nie 
wynika bezpośrednio z prawa, ułatwi jednak rozpatrywanie wniosku, co powinno być istotne również dla wnioskodawców.  
 
Należy podkreślić, że zaproponowany w „Wytycznych...” układ tabel nie stanowi niezmienialnego wzorca. Jeżeli 
Wnioskodawca jest przekonany, że przedstawienie danych w innym układzie będzie bardziej czytelne, powinien to zrobić. 
 
Niezależnie od powyższych uwag należy pamiętać, że wniosek sporządzony w innej formie lub nie zawierający informacji 
zalecanych w „Wytycznych...”, które jednocześnie nie są wymagane w przepisach prawa, nie może pozostać pozostawiony 
bez rozpatrzenia. Nierozpatrzenie wniosku wymaga od organu wskazania przepisu prawa, który nie został wypełniony. 
 
MIARODAJNOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH DANYCH JEST DECYDUJĄCYM CZYNNIKIEM WIARYGODNOŚCI 

WNIOSKU O POZWOLENIE. 
 
 
UWAGA! 
 
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy  pakiet zawiera: 
 

 dwa egzemplarze wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (art. 208 ust. 5 ustawy POŚ) 
 dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawym, jeżeli 

prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy POŚ) 
 dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (art. 208 ust. 6 pkt 1 ustawy POŚ) 
 zapis wniosku w wersji elektronicznej (wraz z załącznikami) na informatycznych nośnikach danych (art. 208 

ust. 6 pkt 2 ustawy POŚ) 
 
W określonych w ustawie POŚ przypadkach do wniosku należy załączyć także: 

 kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana 
(art. 184 ust 4 pkt 4 ustawy POŚ), 

 kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251ustawy POŚ lub kopię raportu o 
bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy POŚ, jeżeli były opracowane (art. 208 ust. 6 pkt 3 ustawy 
POŚ) 

 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na 
którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, w przypadku gdy prowadzący 
instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymania dopuszczalnych 
poziomów hałasu poza terenem zakładu (art. 208 ust. 8 ustawy POŚ) 

 
W przypadku sporządzania wniosku, który spełnia wymagania dla operatu wodnoprawnego, do wniosku należy 
dołączyć część graficzną: 



 
 

 

 

 plan urządzeń wodnych i  zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z oznaczeniem 
nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu (art. 132 ust. 3 
pkt 1 ustawy Prawo wodne) 

 zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu 
oddziaływania tych urządzeń (art. 132 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne), 

 schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych (art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo 
wodne), 

 schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych (art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo wodne), 
 dokumentację hydrogeologiczną (w przypadku poboru wody) (art. 132 ust. 2b ustawy Prawo wodne). 

 
Część graficzną operatu wodnoprawnego należy dołączyć w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego (art. 132 
ust. 1a ustawy Prawo wodne). 
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1 STRESZCZENIE (W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM)  

 
Komentarz:  
Streszczenie w języku niespecjalistycznym40 ma na celu umożliwienie zapoznania się z kluczowymi informacjami 
zawartymi we wniosku osobom, dla których, z różnych względów, uzyskanie szczegółów nie jest konieczne. Mogą to być 
np. osoby korzystające z możliwości społecznego udziału w postępowaniu, którego celem jest wydanie lub zmiana 
pozwolenia zintegrowanego oraz osoby korzystające z dostępu do informacji na podstawie przepisów ustawy OOS. 
Streszczenie powinno stanowić osobną część wniosku. Przy jego opracowywaniu należy używać możliwie prostego języka, 
unikając skomplikowanej terminologii technicznej, tak aby przedstawiony opis był przystępny dla przeciętnego czytelnika. 
Zaleca się, aby streszczenie było możliwie zwięzłe i w przejrzysty sposób przedstawiało informacje o działalności 
prowadzonej na terenie zakładu, w którym zlokalizowane są instalacje będące przedmiotem wniosku. W częściach 
dotyczących opisu działań, które powodują lub mogą powodować emisje oraz porównania stosowanych rozwiązań z BAT 
(A5) należy ograniczyć się do stwierdzenia, czy prowadzący instalację spełnia wymagania określone w normach 
prawnych, konkluzjach BAT i BREFach.  
Informacje zawarte w streszczeniu powinny w sposób rzetelny odzwierciedlać treść wniosku oraz zawierać odnośniki do 
tych fragmentów zasadniczej części wniosku, które stanowią rozwinięcie opisywanego zagadnienia.  
Zaleca się przygotowanie streszczenia w oparciu o wzór przedstawiony poniżej. 
 

 Odnośniki do 
głównej części 

wniosku 
1. NAZWA ZAKŁADU, PROWADZĄCY INSTALACJĘ I LOKALIZACJA 
ZAKŁADU/INSTALACJI 

  

2. WYJAŚNIENIE, KTÓRE INSTALACJE POŁOŻONE NA TERENIE ZAKŁADU SĄ 
OBJĘTE/ NIE OBJĘTE WNIOSKIEM 

  

3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI (w tym główne surowce, źródła poboru 
wód, energii itp.) 

  

 

4. OPIS DZIAŁAŃ, KTÓRE POWODUJĄ LUB MOGĄ POWODOWAĆ EMISJE  

4.1. Zagadnienia dotyczące ochrony powietrza (główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza, sposoby ograniczania ilości zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza, zgodność z obowiązującymi normami) 

  

4.2. Zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej (pobór wody, zużycie wody na różne cele, 
rodzaje ścieków, sposoby oczyszczania i odprowadzenia ścieków, zgodność z 
obowiązującymi normami) 

                                                 
40 Art. 184 ust. 4 pkt 3 ustawy POŚ 
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4.3. Gospodarka odpadami (główne rodzaje odpadów związanych z eksploatacją 
instalacji, podstawowe sposoby magazynowania i zagospodarowania, procesy 
technologiczne i organizacyjne związane z postępowaniem z odpadami, zgodność z 
obowiązującymi normami) 

  

4.4. Hałas (główne źródła hałasu, sposoby obniżenia poziomu emitowanego hałasu, 
zgodność z obowiązującymi normami) 

  

4.5. Inne istotne zagadnienia związane z eksploatacją instalacji objętych wnioskiem (np. 
awarie, zanieczyszczenie gruntu, stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych, 
zużycie energii) 

  

5. POZIOM REALIZACJI WYMAGAŃ NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK (ogólna 
informacja odnosząca wyniki związane z eksploatacją instalacji w odniesieniu do 
poziomów opisanych w konkluzjach BAT i BREFach).  
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2 CZĘŚĆ FORMALNA 

2.1 Informacje ogólne o wnioskodawcy 

Komentarz:  
Wnioskodawcą jest prowadzący instalację (właściciel instalacji lub zakładu albo podmiot, który włada instalacją lub 
zakładem na podstawie innego tytułu prawnego)41.  
 
O wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji opisanych w niniejszym wniosku wnosi: 
 

 
 

                                                 
41 Zgodnie z art. 191a pozwolenie może być również wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji. 

Nazwa wnioskodawcy: 
 

Regon: 
 
 
NIP: 
 

Tytuł prawny do instalacji: (należy wskazać czy wnioskodawca jest prowadzącym instalację czy zainteresowanym 
nabyciem instalacji/zakładu. Należy również wskazać na charakter tytułu prawnego (właściciel, dzierżawca, inny 
(jaki?)) 
 
Osoba upoważniona przez wnioskującego do udzielania informacji i roboczych kontaktów z organem 
wydającym pozwolenie: 
Nazwisko  
Imię  
Stanowisko  
Kontakt:  
telefon (nr kier.)  
fax (nr kier.)  
e-mail  
Godziny pracy  
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2.2 Informacje ogólne o instalacji/instalacjach objętych niniejszym 
wnioskiem 

W razie potrzeby dodać wiersze 
*)niepotrzebne usunąć 
 
Komentarz: 
Poniżej zaleca się przedstawić ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym 
znajduje się instalacja, które mogą mieć znaczenie na etapie wydawania pozwolenia zintegrowanego, np. ustalenia 
dotyczące dopuszczalnych rozwiązań w zakresie poboru wody lub odprowadzania ścieków. Zaleca się również 
przestawienie rodzajów terenów sąsiadujących z terenem zakładu, na którym znajduje się instalacja. 
 
W przypadku, jeżeli dla danego terenu nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, zaleca się przedstawienie 
istotnych z punktu widzenia wydawania pozwolenia ustaleń decyzji o warunkach zabudowy.  
 

 
 
 

 
 
 
 

Instalacje objęte niniejszym wnioskiem należą do następujących rodzajów instalacji wymienionych w  
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości: 
Lp. Rodzaj/rodzaje instalacji 

1  
2  

Lokalizacja 
Instalacje objęte niniejszym wnioskiem są zlokalizowane na terenie jednego zakładu na terenie 
nieruchomości.....................................(oznaczenie z rejestru ewidencji gruntów) w ................................ 
(dokładny adres)........................................................................................................ 
Nieruchomość (nieruchomości*), o których mowa wyżej jest objęta aktualnym (była objęta planem, który 
stracił ważność*) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z dnia ................... uchwalonym 
przez .................... . 
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2.3 Oświadczenia Wnioskodawcy 

Komentarz: 
Poniżej przedstawiono zalecane wzory oświadczeń wnioskodawcy, dopuszczając możliwość ich przeredagowania, o ile 
wnioskodawca stwierdzi taką konieczność. Zmienione wersje oświadczeń powinny jednak zawierać wszystkie istotne 
elementy zalecanych wzorów. 
 
Wnioskodawca przedkłada niniejszy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (na okres 
do………………*)42 i oświadcza, że jest uprawniony do występowania w sprawie (w rozumieniu art. 184 lub 
art. 191a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska), będącej przedmiotem wniosku. 
 
Wnioskodawca przewiduje (nie przewiduje*) zakończenie(a) eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części w 
określonym terminie.  
(jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane, proszę podać termin).  
 
Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji - …………………… 
(jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska43 – w innych przypadkach usunąć). 
 
 
Przewidywany termin oddania instalacji do eksploatacji - …………………… 
(dotyczy przypadku, kiedy pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej 
instalacji44– w innych przypadkach usunąć).  
 
Przewidywany termin realizacji zmiany w funkcjonowaniu instalacji i oddania jej do eksploatacji - 
………………… 
(dotyczy przypadku, kiedy pozwolenie ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego zmianę instalacji45 – w innych 
przypadkach usunąć).  
 
Wnioskodawca oświadcza, że podane we wniosku informacje oraz załączone dokumenty odzwierciedlają stan 
faktyczny (stan planowany, zgodny z zamierzeniami*), zarówno w sferze funkcjonowania, jak i oddziaływania 
na środowisko instalacji objętych wnioskiem i są przedstawiane w dobrej wierze, zgodnie ze stanem wiedzy 
wnioskującego. W szczególności wnioskodawca oświadcza, że świadomie nie zataił żadnej informacji istotnej 
dla oceny wniosku oraz dla analizy warunków funkcjonowania i oddziaływania instalacji objętych wnioskiem. 
 
(Korzystając z prawa do wyłączenia z udostępniania części przekazywanych danych i informacji, 
obejmujących, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 7 ustawy OOS, informacje o wartości handlowej, w tym zwłaszcza 
dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję, wnioskodawca 
wnosi o wyłączenie z udostępniania fragmentów wniosku umieszczonych w Załączniku zawierającym również 
uzasadnienie tego wniosku*). 
 
*) niepotrzebne usunąć 
 
 
 
 
 
 
 
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej 
 

                                                 
42 Zgodnie z art. 188 ust.1 POŚ pozwolenie zintegrowane jest wydawane na czas nieoznaczony. Prowadzący instalację może jednak wnioskować o 

wydanie pozwolenia na czas oznaczony. 
43 Art. 184 ust.2 pkt 17a ustawy POŚ 
44 Art. 184 ust.2 pkt 17b ustawy POŚ 
45 Art. 184 ust.2 pkt 17 ustawy POŚ 
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2.4 Dokumenty źródłowe  

Komentarz:  
W tym miejscu przywołane winny być wszystkie dokumenty, których załączenie do wniosku o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego jest wymagane ustawowo oraz inne dokumenty, na które wnioskodawca powołuje się w treści wniosku. 
Ze względu na objętość wniosku nie wszystkie z nich muszą być załączone do wniosku (dokumenty wymagane 
obligatoryjnie oznaczono pogrubioną czcionką). Decyzję o tym, czy dany dokument powinien zostać załączony czy nie, 
zaleca podejmować się uwzględniając jego dostępność dla osób rozpatrujących wniosek. Ich załączanie może być 
nieuzasadnione np. w sytuacji, kiedy zostały wydane przez ten organ lub są ogólnie dostępne. Optymalnym rozwiązaniem 
może być załączenie niektórych dokumentów (szczególnie obszernych) wyłącznie w wersji elektronicznej (np. skan).  
 

Tabela 2.44-1: Dokumenty dotyczące części formalnej wniosku 

L.p. Tytuł dokumentu 

Załączony 

W
 w

er
sj

i 
dr

uk
o

w
an

ej
 

W
 w

er
sj

i 
el

ek
tr

o
ni

cz
n

ej
 

N
ie

 z
ał

ąc
zo

ny
 

1 2 3 

1 
Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do 
występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie 
jest osobą fizyczną. 

   

2 
Pełnomocnictwo do podpisania wniosku (o ile osoba nie została wymieniona w 
p.1) 

   

3 
Plan zakładu w skali adekwatnej do jego wielkości (skala 1: 1000 lub 1: 5000 
lub 1:10000), 

   

4 
Mapa lokalizacyjna w skali 1:25000 wskazująca chronione wartości 
przyrodnicze i obiekty budowlane położone w sąsiedztwie 

   

5 
Wniosek o wyłączenie z udostępniania wybranych danych i informacji 
(opcjonalnie) 

   

 Inne    
Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) Dokumenty wpisane w kolumnie stanowią przykład. 
(3) Znakiem „X” należy zaznaczyć czy dokument jest załączony do wniosku i w jakiej formie. Jeżeli nie został załączony, należy podać 
miejsce, gdzie jest dostępny. 
 
  



Część formalna 
 

 

10 

Komentarz: 
W tabeli poniżej należy wymienić dokumenty mające wpływ na sposób korzystania ze środowiska w związku z 
działalnością na terenie zakładu, w którym znajduje się instalacja (instalacje) będąca przedmiotem wniosku. Do tych 
dokumentów należą decyzje administracyjne (np. pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na 
wytwarzanie odpadów, decyzje zatwierdzające program dostosowawczy itp.) zgłoszenia organowi ochrony środowiska 
(np. dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza itp., wydane w związku z eksploatacją instalacji objętych 
wnioskiem. Podanie informacji o dokumentach nie oznacza w żadnym przypadku obowiązku załączania tych dokumentów 
do wniosku. Zasadniczo w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego organ nie powinien żądać 
przedstawiania dokumentów, które są w jego posiadaniu. 
 

Tabela 2.44-2: Dokumenty regulujące aktualny sposób korzystania ze środowiska 

L.p. 

Dane dokumentu 
tytuł, numer, ew. kto i 
kiedy wydał, do kiedy 

ważny 

Czy dokument będzie 
nadal ważny po 
wydaniu nowego 

pozwolenia 
zintegrowanego? 

 
TAK / NIE / W CZĘSCI 

Jeśli w części – 
opisać i uzasadnić, 

która część 
dokumentu 

zostanie zastąpiona 
przez pozwolenie 
zintegrowane, a 
która część ma 

pozostać w mocy 

Załączony 

W
 w

er
sj

i 
dr

uk
o

w
an

ej
 

W
 w

er
sj

i 
el

ek
tr

o
ni

cz
n

ej
 

N
ie

 z
ał

ąc
zo

ny
 

1 2 3 4 5 

 

      

       
       

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
 (5) Znakiem „X” należy zaznaczyć, czy dokument jest załączony do wniosku i w jakiej formie. Jeżeli nie został załączony, należy podać 
miejsce gdzie jest dostępny.  
 
 

Tabela 2.44-1: Inne dokumenty zawierające dane, na które wnioskodawca powołuje się we wniosku

L.p. Tytuł dokumentu 

Załączony 

W
 w

er
sj

i 
dr

uk
o

w
an

ej
 

W
 w

er
sj

i 
el

ek
tr

o
ni

cz
n

ej
 

N
ie

 z
ał

ąc
zo

ny
 

1 2 3 

     
     
     

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) W tabeli należy zestawić inne dokumenty, które w sposób bezpośredni lub pośredni określają lub opisują środowiskowe 
uwarunkowania eksploatacji instalacji np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkie, powiatowe i gminne 
programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza programy ochrony środowiska przed hałasem, zewnętrzne plany 
operacyjno-ratownicze itp. 
(3) Znakiem „X” należy zaznaczyć czy dokument jest załączony do wniosku i w jakiej formie. Jeżeli nie został załączony, należy podać 
miejsce, gdzie jest dostępny.  
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Komentarz:  
Zgodnie z art. 207 ust.1 pkt 6 ustawy POŚ w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego konieczne jest 
uwzględnienie informacji na temat najlepszych dostępnych technik publikowanych przez Komisję Europejską zgodnie z 
art. 13 dyrektywy IED – BREFów i oraz konkluzji BAT, o ile zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W związku z tym w tabeli poniżej wnioskodawca powinien przedstawić listę tych dokumentów, które 
uwzględnił przy opracowaniu niniejszego wniosku. 
 

Tabela 2.44-4: Konkluzje BAT i dokumenty BREF uwzględnione przy ustalaniu wymagań 
najlepszych dostępnych technik

Lp. Tytuł dokumentu Dotyczy instalacji 

1 2 3 

   
   
   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) Zestawienie opracowanych konkluzji BAT i BREFów znajduje się we wprowadzeniu do Wytycznych 
(3)Należy podać wszystkie instalacje objęte wnioskiem, do których dokument ma zastosowanie  
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3 CZĘŚĆ OPERACYJNA 

3.1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku 

Komentarz: 
Ten rozdział wniosku powinien zawierać informacje przedstawiające charakterystykę instalacji będących przedmiotem 
wniosku. W przypadku wniosku związanego ze zmiana funkcjonowania instalacji należy opisać zakres zmian – w tym 
uznanych za istotne - oraz terminy zakończenia podjętych modernizacji. 

3.1.1 Zakres wniosku  

Komentarz: 
Zakres przedmiotowy wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego determinuje zakres przedmiotowy wydanego na 
jego podstawie pozwolenia. Istnieje możliwość objęcia wnioskiem jednej lub kilku instalacji. Instalacje wymagające 
pozwolenia zintegrowanego położone na terenie jednego zakładu można objąć jednym pozwoleniem zintegrowanym46. 
Na wniosek prowadzącego instalacje pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia 
zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego47. 
Istnieje także możliwość objęcia odrębnymi pozwoleniami każdej z instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego 
położonej na terenie jednego zakładu48.  
 
Przedmiotem niniejszego wniosku jest określenie warunków pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
następujących instalacji:  
 
1. Instalacje wymienione w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). 

 
Tabela 33.11-1: Inne dokumenty zawierające dane, na które wnioskodawca powołuje się we 

wniosku 
Tabela 3.1-1 Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego objęte niniejszym wnioskiem
Kod 

instalacji 
Oznaczenie i rodzaj instalacji 

Zdolność 
produkcyjna 

Status 

1 2 3 4 

    
    
    

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Każda z wymienionych instalacji powinna być oznaczona w sposób jednoznaczny wewnętrznym kodem np. I1, I2, I3 itd. 
(2) Należy zakwalifikować instalację zgodnie z Rozporządzeniem o rodzajach instalacji oraz podać oznaczenie numeryczne zgodne z 
porządkiem przedstawionym w załączniku do tego rozporządzenia.  
(3) Należy podać parametry charakteryzujące maksymalną teoretyczną wydajność instalacji w jednostkach określonych dla każdego 
rodzaju instalacji w załączniku do Rozporządzenia o rodzajach instalacji. W przypadku, gdy w załączniku do rozporządzenia nie 
podano odpowiednich wartości należy zastosować jednostkę ogólnie stosowaną dla danego rodzaju instalacji. 
(4) Należy określić, czy wniosek dotyczy instalacji istniejącej / nowej / istotnie zmienionej. W przypadku instalacji nowej lub istotnie 
zmienionej należy podać przewidywane daty zakończenia budowy/zmian oraz rozpoczęcia użytkowania.  
 
Uwaga: W przypadku instalacji istotnie zmienianej pod tabelą należy określić zakres zmian uznanych za istotne. 

 
 
 

                                                 
46 Art. 203 ust.1 ustawy POŚ  
47 Art. 203 ust. 3. ustawy POŚ 
48  Art. 203 ust. 2. ustawy POŚ 
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2. Inne instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego znajdujące się na terenie zakładu, które 
zgodnie z wnioskiem mają zostać objęte pozwoleniem. 
 

Tabela 3.1-2 Instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego objęte niniejszym wnioskiem 

Kod 
instalacji 

Nazwa instalacji Wydajność 

Data uruchomienia 
oraz ewentualnie 

ostatniej znaczącej 
modernizacji 

Dotychczasowe 
pozwolenia 

1 2 3 4 5 

     
     
     
Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Każda z wymienionych instalacji powinna być oznaczona w sposób jednoznaczny wewnętrznym kodem np. In1, In2, In3 itd. 
(3) Należy podać parametry charakteryzujące maksymalną teoretyczną wydajność instalacji (zdolność produkcyjna lub inny parametr 
charakteryzujący maksymalną teoretyczną wydajność instalacji) w jednostkach ogólnie stosowanych dla danego rodzaju instalacji. 
(4) W przypadku nowej instalacji należy podać przewidywane daty zakończenia budowy oraz rozpoczęcia użytkowania.  
(5) Należy użyć numeru (l.p.) z Tabeli 2.4-2.  
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3.1.2 Profil działalności  

Komentarz:  
W tym podrozdziale należy podać informacje dotyczące działalności prowadzonej na bazie instalacji będących 
przedmiotem wniosku:  

1. Krótki rys historyczny. W tym punkcie należy przedstawić w syntetyczny sposób uwarunkowania historyczne w 
zakresie stanu środowiska na terenie zakładu jak również w zakresie różnych rodzajów działalności, które miały 
miejsce na terenie zakładu. Zaleca się przedstawienie opisu stanu, jaki aktualny prowadzący instalację zastał 
po poprzednikach (bez względu na to, czy instalacja zmieniała charakter produkcji i/lub właścicieli). W 
przypadku konieczności sporządzenia raportu początkowego można odnieść się do tej części wniosku, gdzie 
został on umieszczony, 

2. Zestawienie produktów wytwarzanych w instalacjach objętych wnioskiem. Należy skorzystać z Tabeli 3.1-3, 
3. Inne niezbędne dane dotyczące asortymentu wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług mogące być 

podstawą do określenia wskaźników wiążących emisje lub zużycia z parametrami charakteryzującymi 
prowadzoną działalność.  

 
 
 
 

 
Tabela 3.1-3: Zestawienie produktów wytwarzanych w instalacji (instalacjach) (dla potrzeb bilansu 

masowego) 

Kod 
prod
uktu 

Nazwa produktu 

Wytwarzana ilość 
(dane za 3 ostatnie 

lata) 
[Mg/rok] 

Stan fizyczny 
produktu 

Sposób magazynowania 

1 2 3 4 5 

     
     
     

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Każdy produkt wytworzony w instalacji powinien być oznaczony w sposób jednoznaczny wewnętrznym kodem np. P1, P2, P3 itd. 
 

3.1.3 Charakterystyka wykorzystywanych instalacji 

Komentarz: 
Informacje w tym podrozdziale powinny obejmować: 

 syntetyczny opis poszczególnych instalacji oraz wchodzących w ich skład najważniejszych urządzeń i 
wykorzystywanych technologii. Należy zwrócić szczególną uwagę na te elementy instalacji, które powodują lub 
mogą powodować znaczące oddziaływania na środowisko. 

 informacje o rodzajach i ilości najważniejszych stosowanych materiałów, surowców i paliw oraz innych 
wykorzystywanych substancji istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.  

 blokowy (ogólny) schemat technologiczny całego zakładu lub poszczególnych instalacji. Na schemacie należy 
wskazać źródła powstawania i miejsca emisji 

 bilans masowy. 
 
Zaleca się zamieszczanie przede wszystkim syntetycznych (zagregowanych i stabelaryzowanych) danych. Poniżej 
przedstawiono propozycję tabeli zawierającej informacje o podstawowych surowcach / półproduktach stosowanych w 
instalacji. Jeżeli przedstawienie danych szczegółowych nie jest niezbędne dla spójności opisu instalacji, należy, jeżeli jest 
to tylko jest możliwe, odwoływać się w tej kwestii do dokumentów źródłowych, zgodnie z ich spisem zamieszczonym w 
Tabeli 2.4-3 (patrz Uwaga 1). 
 
W podrozdziale należy zamieścić informacje spełniające wymagania art. 184. ust. 2 pkt 4-8. W przypadku 
nieskomplikowanej instalacji informacje zawarte w tym rozdziale mogą w całości wypełnić odpowiednie wymagania w 
odniesieniu do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Można się jednak spodziewać, że w przypadku bardziej 
skomplikowanej instalacji specjalne, osobno zredagowane informacje dotyczące instalacji, będą przedstawione w 
rozdziałach dotyczących poszczególnych komponentów środowiska, w przypadku których specjalny, dostosowany do ich 
specyfiki opis instalacji jest niezbędny w celu właściwego przedstawienia analizy, na której oparty będzie wniosek o 
pozwolenie na emisję.  
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Uwaga 1: Jeżeli szczegółowa charakterystyka instalacji zamieszczona jest w aktualnych i wiarygodnych dokumentach 
pozostających w dyspozycji wnioskującego (takich jak np. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport 
z przeglądu środowiskowego, dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje eksploatacyjne, plany rozwoju, plany 
remontów, plany inwestycyjne itp.) należy informacje przedstawiane we wniosku ograniczyć do niezbędnego minimum 
(zamieścić tylko te dane i informacje, które są niezbędne dla zachowania logicznego układu wniosku i ogólnego 
przedstawienia charakteru instalacji), odwołując się w kwestiach szczegółowych do właściwych dokumentów źródłowych 
(i podać ich tytuły w Tabeli 2.4-3).  
 

Tabela 3.1-4: Zestawienie najważniejszych surowców i półproduktów wykorzystywanych w instalacji 
(instalacjach) (dla potrzeb bilansu masowego) 

Kod 
produktu 

Nazwa 
surowca/półproduktu 

Zużycie (dane za 3 
ostatnie lata) 

[Mg/rok] 

Stan fizyczny 
surowca/półproduktu 

Sposób 
magazynowania 

1 2 3 4 5 

     
     
     

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Każdy surowiec / półprodukt wykorzystywany w instalacji powinien być oznaczony w sposób jednoznaczny wewnętrznym 

kodem np. S1,S2,SP3 itd. 
(2) Należy ograniczyć się do podstawowych surowców / półproduktów. 

 
 
 
 

3.1.4 Możliwe warianty funkcjonowania instalacji i urządzeń 

Komentarz:  
W tym podrozdziale należy wskazać na:  

 możliwość wykorzystywania instalacji do wytwarzania różnych rodzajów produktów (zmienność asortymentu) 
lub korzystania z alternatywnych materiałów i surowców; 

 możliwość funkcjonowania instalacji w różnych reżimach pracy związanych ze zmiennym obciążeniem lub 
wielkością produkcji (np. ze względu na spadek zapotrzebowania rynkowego), 

 możliwość zamiennego wykorzystywania określonych urządzeń (np. kotłów, emitorów),  
 możliwość występowania okresowych zatrzymań i uruchomień instalacji związanych z okresowymi przeglądami 

konserwacyjnymi, remontami, wymogami technologicznymi np. konieczność okresowego napełniania i 
opróżniania zbiorników.  

 
Jeżeli którakolwiek lub żadna z w/w możliwości nie występuje, należy wprowadzić stosowną adnotację.  
Jeżeli funkcjonowanie instalacji w warunkach odbiegających od typowych wiąże się ze szczególną zmianą poziomu 
oddziaływania na któryś z komponentów środowiska, w tym rozdziale można ograniczyć opis do minimum i odnieść się 
do jednej z dalszych części wniosku poświęconych poszczególnym komponentom środowiska.  
W tym podrozdziale należy również zamieścić informacje o charakterystycznych parametrach pracy instalacji i urządzeń 
w poszczególnych wariantach pracy. Należy także podać uzasadnione technicznie dane o  

 wymaganym czasie trwania warunków odbiegających do normalnych (w szczególności rozruchów i wyłączeń 
instalacji), 

 częstotliwości występowania stanów odbiegających od normalnych w ciągu roku. 
 
Charakterystyka instalacji w tym podrozdziale powinna służyć wykazaniu, że wnioskodawca jest przygotowany do 
podejmowania odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach 
technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska . 
 
Jeżeli opisane w podrozdziale warianty wymagają stosowania odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu 
zanieczyszczeń należy je opisać.  
 
Uwaga: Warunki odbiegające od normalnych opisywane w tym podrozdziale nie obejmują sytuacji awaryjnych.  
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3.1.5 Ocena stanu technicznego instalacji  

Komentarz:  
W tym podrozdziale należy przedstawić49 syntetyczną ocenę stanu technicznego instalacji objętych wnioskiem. Może to 
być również oświadczenie prowadzącego instalację poparte argumentami rzeczowymi takimi jak: informacje 
o przeprowadzonych remontach i planie remontowym, ze wskazaniem materiałów źródłowych, informacja 
o obowiązującym w zakładzie systemie monitorowania stanu technicznego instalacji oraz infrastruktury podziemnej oraz 
o systemach kontroli i zarządzania jakością. Ocena stanu technicznego powinna odnosić się do dających się wyodrębnić 
większych urządzeń, budynków, budowli i instalacji, bez potrzeby odnoszenia się do każdego elementu technicznego (np. 
ocena stanu technicznego układu odpylania, a nie poszczególnych wentylatorów, kanałów przesyłowych, czy wyrzutni 
składających się na ten układ). 
 
Należy ująć tu informacje o infrastrukturze nadziemnej i podziemnej, a w szczególności: 

 służącej do przesyłu i magazynowania mediów produkcyjnych i pomocniczych, jak również odpadów i innych 
materiałów, 

 wodociągu/ach, 
 kanalizacji  

z określeniem rodzaju sieci, ich wieku (okresu eksploatacji lub czasu jaki upłynął od ostatniego generalnego remontu), 
użytych materiałów, typu połączeń itp.  
 
Jeżeli część instalacji stanowią urządzenia podlegające przepisom w sprawie dozoru technicznego (np. zbiorniki i 
instalacje ciśnieniowe), należy wskazać urządzenia podlegające temu obowiązkowi oraz odwołać się do odpowiednich, 
aktualnych protokołów lub świadectw Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Źródłem informacji w tym zakresie mogą 
być również świadectwa homologacyjne, przeglądy gwarancyjne, certyfikaty i inne tego typu dokumenty, wydawane przez 
uprawnione jednostki zewnętrzne, jeżeli wnioskujący jest w ich posiadaniu(w uzasadnionych przypadkach można załączyć 
kopie dokumentów w wersji elektronicznej). 
 
 
 
 

3.1.6 Elementy zarządzania środowiskowego 

Komentarz:  
W tym podrozdziale zaleca się zamieścić:  

 syntetyczny opis struktury organizacyjnej i podziału odpowiedzialności za wypełnianie wymogów pozwolenia 
zintegrowanego, w podziale na zagadnienia techniczne i organizacyjne wraz ze schematem organizacyjnym. 

 
Zaleca się, aby opis uwzględniał informacje charakteryzujące pracę wydzielonych komórek w zakładzie (struktura, 
zatrudnienie oraz zakres zadań i kompetencji) odpowiedzialnych za zagadnienia ochrony środowiska, bhp i 
wprowadzanie najlepszych dostępnych technik oraz za bezpieczeństwo procesowe. W przypadku, gdy takie 
samodzielne/wyodrębnione komórki nie występują należy zamieścić stosowną adnotację. Istotną informacją może być 
również liczba osób zatrudnionych w zakładzie w podziale na instalacje objęte wnioskiem.  
O ile w zakładzie, na którego terenie prowadzona jest działalność objęta wnioskiem, wdrożony jest SZŚ np. zgodny z 
wymogami normy ISO 14001 lub Rozporządzenia EMAS (lub inny system zarządzania, w ramach którego uporządkowane 
są również kwestie związane z ochroną środowiska), zaleca się, aby to wyraźnie zaznaczyć we wniosku, zastępując 
szczegółowe informacje niezbędne dla opisu zakładowych struktur ochrony środowiska odwołaniem się do załącznika 
cytującego lub zawierającego odpowiednie dokumenty SZŚ (wystarczy wersja elektroniczna).  
Opis winien odzwierciedlać system zarządzania instalacją/instalacjami PZ i pozostałą częścią zakładu objętą wnioskiem. 
 
 
 
 

 
 

                                                 
49 Art. 184 ustawy POŚ 
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3.2 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

3.2.1 Ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniem 

Komentarz:  
Większość ogólnych informacji o instalacji i jej funkcjonowaniu znajduje się w rozdziale  3.1 Informacje ogólne 
o przedmiocie wniosku. W tym podrozdziale wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia 
wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, których umieszczenie 
w Rozdziale 1 niepotrzebnie komplikowałoby i zaciemniało ogólny opis instalacji. Będą to m.in. dostosowane 
do omawianego zagadnienia ochrony powietrza50: 

 informacje o stosowanych urządzeniach i technologiach, w szczególności informacje o charakterystyce 
technicznej źródeł powstawania pyłów i gazów oraz miejsc (emitorów), w których są one wprowadzane 
do środowiska,  

 informacje o ocenie stanu technicznego urządzeń będących źródłem emisji bądź ograniczających emisje,  
 opisy zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, w tym opisy wariantów środków zapobiegających 

powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,  
 informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.  

 
Ponadto w podrozdziale tym może okazać się konieczne zamieszczenie uzupełnień do schematów technologicznych51 
(wskazujących na przykład na różne warianty pracy źródeł lub emitorów lub pokazujących, który emitor odprowadza 
pyły i gazy, z których źródeł) lub bilansu masowego52 (pokazującego np. bilans zużywanych rozpuszczalników 
i emitowanych LZO, lub bilans masowy kotłowni węglowej).  
 
Z przepisów wynikać może konieczność identyfikacji pewnych cech instalacji, z którymi wiąże się przyporządkowanie 
odpowiednich wymagań i tak np. znaczenie może mieć, czy: 

 źródła spalania paliw są źródłami istniejącymi (dla których pozwolenie na budowę wydano przed dniem 7 
stycznia 2013 r. lub dla których wniosek o wydanie takiego pozwolenia złożono przed tym dniem, 
pod warunkiem, że zostały one oddane do użytkowania nie później niż w dniu 7 stycznia 2014 r.), czy nowymi 
(dla których pozwolenie na budowę wydano po dniu 6 stycznia 2013 r. lub które zostały oddane do użytkowania 
po dniu 7 stycznia 2014 r.);  

 gazy odlotowe z kilku źródeł są lub mają być odprowadzane do powietrza przez wspólny komin.  
 
 
 
 

 

3.2.2 Źródła emisji pyłów i gazów, wielkość emisji oraz miejsca i warunki 
wprowadzania pyłów i gazów do środowiska (aktualne i proponowane)  

Komentarz:  
W przypadku instalacji istniejącej wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji należy przedstawić zarówno 
dla stanu aktualnego jak i dla stanu planowanego.  
 
Należy pamiętać, że dla instalacji PZ w pozwoleniu zintegrowanym ustala się dopuszczalną wielkość emisji gazów 
lub pyłów wprowadzanych do powietrza istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska jako całości. W praktyce 
oznacza to, że dla instalacji tych ustala się53 w szczególności dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza: 

1) wymienionych w konkluzjach BAT, a jeżeli nie zostały one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - w BREFach; 
2) objętych standardami emisyjnymi.  

                                                 
50 Art. 184 ustawy POŚ  
51 Art. 184 ustawy POŚ 
52 Art. 184 ustawy POŚ 
53 Art. 202 ustawy POŚ  
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Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien tworzyć podstawę do wydania pozwolenia spełniającego 
ww. wymaganie.  
 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że choć w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się54 dopuszczalnej wielkości emisji 
gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza: 

1) w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla których poziom 
tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów 
lub pyłów do powietrza, oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT; 
2) z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza,  

to jednak wniosek o pozwolenie zintegrowane powinien zawierać analizę tych emisji, gdyż mają one wpływ na stan jakości 
powietrza oraz można do nich odnosić się nie tylko poprzez ustalanie wielkości emisji, ale również przez określenie 
środków zapobiegających emisji lub ją ograniczających.  
 
Informacje wprowadzające, jeżeli są potrzebne, należy przedstawić w tym miejscu. Informacje szczegółowe w dalszych 
podpunktach.  
 
 
 
 

 

3.2.2.1 Źródła emisji i miejsca emisji oraz sposób wyznaczania emisji  

Komentarz:  
Analiza procesów przebiegających w zakładzie, której opis znajduje się w rozdziałach: 

 3.1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku oraz 
 3.2.1 Ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem”  
powinna umożliwić identyfikację źródeł (urządzeń, instalacji, procesów, działań) powodujących powstawanie 
wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów. Informacje te powinny umożliwić sporządzenie zestawienie źródeł 
oraz miejsc emisji.  
Proponuje się, aby zestawienie to przybrało formę tabeli: 

 patrz: Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza  

W następnym kroku należy nieco szerzej scharakteryzować emitory i miejsca emisji niezorganizowanej. Zestawienie tych 
danych proponuje się zamieścić w tabelach wg wzorca: 

 Tabela 3.2 2: Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana 
 Tabela 3.2 3:  Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana 

 
 
 
 

 

3.2.2.1.1 Źródła emisji  
 
 

                                                 
54 Art. 202 ustawy POŚ  
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Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
Źródło Charakterystyka 

 
Substancje 

powstające w źródle 
Sposób określenia 

wielkości emisji 
Sposób odprowadzania gazów 

i pyłów 
Uwagi  

    emisja 
zorganizowana 

emisja 
niezorganizowana 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Źródło 1 Opis + ew. odniesienie 
do podpunktu w opisie 
pod tabelą  

Substancja 1 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

E1   

  Substancja 2 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

E1   

  Substancja 3 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

E1   

  Substancja 4 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

E1   

  Substancja 5 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

E1   

       
Źródło 2  Opis + ew. odniesienie 

do podpunktu w opisie 
pod tabelą 

Substancja 1 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

 M1  

  Substancja 2 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

 M1  

  Substancja 3 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

 M1  

  Substancja 4 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

 M1  

       
Źródło 3…        

Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.  
Dalsze uwagi do tabeli oraz objaśnienia zamieszczono na następnej stronie.  
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Uwaga ogólna do tabeli: Jeśli zakres informacji niezbędnej do analizy wymaga znacznie więcej miejsca, niż to oferuje tabela – wówczas 
w tabeli należy wskazać odniesienie do odpowiedniego podrozdziału, w którym dane zagadnienie jest omawiane.  
 
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) Źródłem może być w szczególności:  

 proces produkcyjny,  
 proces magazynowania,  
 proces pomocniczy,  
 transport (pojazdy), przeładunek.  

Należy odnieść się do schematu technologicznego lub do planu sytuacyjnego (zamieszczonego np.  w załączniku), na którym zaznaczone 
jest każde źródło - w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. 
(2) Charakteryzując źródło należy wskazać na podstawowe parametry określające źródło, wskazujące na możliwą wielkość emisji np.: 

 kocioł na paliwo płynne o mocy 10 MW;  
 hala powierzchniowej obróbki metali z wentylacją wyposażoną w filtry zapewniające stężenie pyłu za filtrem o wartości 

np. 10 mg/m3;  
 stacja paliw: olej napędowy, benzyna i gaz LPG o przeładunku paliw np. 100 Mg rocznie;  
 miejsce malowania konstrukcji stalowych (plus informacja o ilości zużywanych farb lub powierzchni powlekanej farbami),  
 instalacja do produkcji mleka w proszku wyposażona w filtry zapewniające stężenie pyłu za filtrem o wartości np. 30 mg/m3. 

 Należy również wskazać na:  
 czas pracy źródła,  
 różne obciążenia pracy źródła i związane z tym różne wielkości emisji,  
 różne tryby pracy źródła i związane z tym zarówno różne wielkości emisji, jak i rodzaje substancji odprowadzanych 

do powietrza, 
 to, czy źródło wyposażone jest w urządzenia ochrony środowiska – jakie,  
 to, czy prowadzone są jakieś działania w zakresie zapobiegania lub ograniczania wielkości emisji – jakie,  
 inne cechy, które decydować powinny o rozpatrywaniu emisji powodowanej przez źródło.  

Zagadnienie to zapewne wymagać będzie odniesień do analiz w części tekstowej wniosku – poza tabelą. 
Uwaga: W większości wypadków jednemu emitorowi będzie można przyporządkować wiele substancji, których emisja jest istotna 
z punktu widzenia wymagań. Zatem np. w wierszu pierwszym wypełnione będą wszystkie kolumny, a w wierszach od drugiego do n-
tego będą wypełnione wyłącznie kolumny od (3) do (7), które odnoszą się do źródła, o którym mowa w wierszu pierwszym.  
Ponadto z uwagi na możliwość pracy źródła w różnych trybach – tabelę trzeba odpowiednio zmodyfikować, aby dostosować jej 
strukturę do wielokrotnego odniesienia się do tego samego źródła albo należy każdy tryb pracy źródła potraktować w tabeli jako 
odrębne źródło.  
(3) Substancje, które wytwarzane są w trakcie realizacji procesów przez źródło wynikają z różnego rodzaju przemian zatem określenie 
rodzajów wprowadzanych do powietrza substancji wymaga znajomości zachodzących procesów technologicznych.  
Można się ponadto w tym zakresie wspierać wieloma materiałami źródłowymi np.: „Wskazówkami do przeprowadzania okresowej 
analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych”55. W opracowaniu tym wskazano na charakterystyczne rodzaje zanieczyszczeń, które 
mogą pojawić się w gazach, pyłach, czy ściekach odprowadzanych z instalacji PZ:  

 Załącznik 1 część 1 i 2: „Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń powietrza właściwych dla poszczególnych branż” 
(http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Z1_1.doc ; http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Z1_2.doc)  

 
Opracowanie to powstało w dużej mierze w oparciu o: „Wytyczne dotyczące wdrażania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń”: http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/wytyczne_PRTR.pdf (Dodatek 4: Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń 
właściwych dla poszczególnych branż; Dodatek 5: Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń wody właściwych dla poszczególnych branż). 
Warto zatem wraz z upływem czasu śledzić ewentualne aktualizacje tego opracowania.  
(4) Należy przedstawić ogólne założenia, źródła informacji itp. dane, które stanowiły podstawę do wyznaczenia wielkości emisji. 
Zagadnienie to zapewne wymagać będzie odniesień do analiz i obliczeń w części tekstowej wniosku – poza tabelą. W tabeli należy 
wskazać na podstawowe informacje będące źródłem informacji o wielkości emisji w odniesieniu do każdej z substancji z osobna, jak 
np.:  

 wyniki pomiarów,  
 bilans masowy/obliczenia stechiometryczne,  
 dane literaturowe, np. wskaźniki unosu,  
 efektywność urządzeń ochronnych (cyklony, filtry, absorbery, adsorbery i in.),  
 efektywność działań ochronnych (utrzymywanie odpowiednich parametrów spalania, dobór odpowiednich materiałów i in.).  

(5) Jeśli substancje wytwarzane w źródle odprowadzane są w sposób zorganizowany za pośrednictwem emitora, wówczas należy 
wpisać w tej kolumnie nazwę emitora np. emitor Ei, (gdzie „i” oznacza indeks od 1 do n, gdzie „n” oznacza liczbę emitorów, czyli: E1, 
E2, E3, (…) En), a w kolumnie (6) należy wpisać słowo „NIE”.  
(6) Jeśli substancje wytwarzane w źródle odprowadzane są w sposób niezorganizowany, wówczas należy wpisać w tej kolumnie nazwę 
obszaru/miejsc, w których następuje rozpraszanie się emisji, np. miejsce Mi, (gdzie „i” oznacza indeks od 1 do n, gdzie „n” oznacza 
liczbę miejsc emisji niezorganizowanej, czyli: M1, M2, M3, (…) Mn), a w kolumnie (5) należy wpisać słowo „NIE”. Takimi miejscami 
emisji niezorganizowanej mogą być np.:  

 drogi,  
 place składowe,  
 miejsce lokalizacji pochodni,  
 place montażowo-malarskie,  
 pryzmy kompostowe.  

                                                 
55 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/wskazowki_okresowa_analiza.pdf 
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3.2.2.1.2 Emitory (emisja zorganizowana) oraz miejsca emisji (emisja niezorganizowana)  
 

Tabela 3.2-2: Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana 

Nr 
emitora 

Współrzędne 
geograficzne 

emitora 

Wysokość 
emitora / 
komina 

Średnica 
wewnętrzna 

Przepływ w 
kominie na 
podstawie 
wydajności 
wentylatora 

Prędkość 
wylotowa 

gazów 

Temperatura 
wylotowa 

gazów 

Czas 
pracy 

emitora 

Typ 
emitora 

N E [m] [m] [m3/h] [m/s] [K ] h/rok  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
          
          
          

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Numer emitora – należy wpisać numer emitora wskazany w Tabeli 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; zaleca się również odniesienie do planu sytuacyjnego (zamieszczonego np.  w załączniku), 
na którym zaznaczony jest każdy emitor - w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację  
(2) i (3):  Współrzędne geograficzne w formacie: 52,123456 N, 18,123456 E albo 52o 12’ 3,45” N, 18o 12’ 3,45” E    
(6) Przepływ w kominie na podstawie wydajności wentylatora (na podstawie charakterystyki technicznej wentylatora)  
(10) Rodzaj emitora: ceramiczny / stalowy, otwarty/zadaszony, pionowy/boczny 
 

Tabela 3.2-3: Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana 
Nr / Nazwa 

miejsca 
emisji 

Określenie lokalizacji 
miejsca  

Czas pracy 
miejsca 

Substancja  Uwagi 

 h/rok   
1 2 3 4 5 

M1 Opis + ew. odniesienie 
do podpunktu w opisie pod 

tabelą 

7000 Substancja 1  

   Substancja 2  
   Substancja 3  
   Substancja 4  
   Substancja 5  
     

M2 Opis + ew. odniesienie 
do podpunktu w opisie pod 

tabelą 

8200 Substancja 1  

   Substancja 2  
   Substancja 3  
   Substancja 4  
   Substancja 5  
   Substancja 6  
   Substancja 7  
   Substancja 8  
     

M3…      
Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.  
Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Numer/ Nazwa  miejsca emisji – w tekście powinno znajdować się odniesienie do planu sytuacyjnego (zamieszczonego 
np.  w załączniku), na którym zaznaczone jest każde miejsce emisji - w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.  
(2) W przypadku miejsc emisji takich jak np. droga wewnętrzna w zakładzie – ilustracja graficzna może być jedynym sposobem 
na zaprezentowanie lokalizacji miejsca.  
(3) Należy wpisać czas pracy miejsca emisji w jednostce adekwatnej do jego charakteru – najczęściej w godzinach na rok. W danym 
miejscu, w różnym czasie mogą funkcjonować różne źródła.  
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W tej tabeli nie jest jeszcze istotne, że w różnym czasie miejsce emisji może funkcjonować w różnych trybach, że ze źródeł odprowadzane 
są różnego rodzaje substancji w różnym czasie. W kolumnie (3) oraz (4) należy wskazać na łączny czas funkcjonowania miejsca i 
na każdą z substancji wprowadzanych w sposób niezorganizowany z tego miejsca do powietrza.  
(4) Należy wpisać nazwę substancji, która jest wprowadzana do powietrza. Dla jednego miejsca będzie to zazwyczaj wiele substancji.  
 
Pozostałe istotne dane dotyczące  źródeł i emisji oraz emitorów i innych miejsc emisji powinny być podane w tekście 
wniosku w podrozdziałach poniżej lub w załącznikach.. 
 
 
 
 

 

3.2.2.2 Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji 
instalacji - w różnych wariantach  

Komentarz:  
Należy określić rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji - w różnych 
wariantach (jeśli istnieją lub są przewidywane) eksploatacyjnych instalacji: np. w typowych warunkach eksploatacyjnych 
(optymalna wydajność operacyjna instalacji i urządzeń); w przypadku wykorzystywania instalacji do wytwarzania 
różnych rodzajów produktów; w przypadku funkcjonowania instalacji w różnych reżimach pracy, takich jak 
np. wydajność maksymalna, typowa wydajność procesowa, bieg jałowy, warunki zmniejszonej wydajności itp. Wskazanie 
na czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku – w odniesieniu 
do poszczególnych wariantów. 
Dla zidentyfikowanych źródeł powstawania emisji oraz emitorów i miejsc emisji należy określić aktualne i proponowane 
wielkości emisji w odniesieniu do substancji wprowadzanych do powietrza.  
Należy wskazać na źródła informacji, z których wynika określona wielkość emisji.  
 
Zgodnie z ustawą POŚ56 należy określić wielkości emisji (w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza) 
i wyrazić je w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, 
w jakich wyrażone są te standardy. Ponadto zgodnie z ustawą POŚ57 wniosek powinien w tym miejscu zawierać również 
takie informacje, jak:  

 czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku; 
 określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę 

wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu.  
 
Należy pokazać, że wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza poprzedzone jest zastosowaniem działań zmierzających 
do ochrony powietrza, w tym środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.  
Jeżeli opisane działania ochronne mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – należy wskazać 
proponowany termin zakończenia tych działań.  
Jeżeli możliwe są wariantowe możliwości stosowania opisanych działań ochronnych – należy wskazać na te warianty.  
 
 
 
 

                                                 
56 Art. 221 ustawy POŚ 
57 Art. 221 ustawy POŚ  
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Tabela 3.2-4: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji 
Emitor 

albo 
Miejsce 
emisji 

Urządzenia 
ochrony 

środowiska / 
działania ochronne 

Czas 
pracy 

Substancje
Wielkość

emisji 
Wielkość

emisji 
Wielkość 

emisji 
Wielkość 

emisji 
Uwagi

  [h/rok]  [kg/h] [Mg/rok] 
[inna 

jednostka] 
[kg/jednostkę]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
E1 Opis + ew. odniesienie 

do podrozdziału 
3500 Substancja 1        

   Substancja 2        
   Substancja 3        
   Substancja 4        
   Substancja 5        
   Substancja 6        
   Substancja 7        
   Substancja 8        
           

E2 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

3500 Substancja 1        

   Substancja 2        
   Substancja 3        
   Substancja 4        
   Substancja 5        
   Substancja 6        
           

M1 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

3500 Substancja 1        

   Substancja 2        
   Substancja 3        
   Substancja 4        
           

M2 Opis + ew. odniesienie 
do podrozdziału 

3500 Substancja 1        

   Substancja 2        
           

M3…  3500         
Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.  
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) Należy określić emitor albo miejsce emisji – zgodnie z tabelami: 

 Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
 Tabela 3.2-2: Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana 
 Tabela 3.2-3: Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana 

 (2) Należy wskazać na zastosowane urządzenia lub inne rozwiązania, które przyczyniają się do redukcji wielkości emisji – zgodnie z:  
 Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaBłąd! Nie można 

dnaleźć źródła odwołania. 
W tym przypadku należy dodatkowo określić skuteczność urządzeń i działań ochronnych, gdyż w ramach tej tabeli określana jest 
wielkość emisji.  
(3) Jeśli instalacja pracuje cały czas równomiernie, to wówczas w tej kolumnie należy wpisać wartość w godzinach na rok i na tej 
tabeli zakończy się prezentowanie wielkości emisji w warunkach normalnych. Jeśli jednak możliwe są różne warianty pracy instalacji, 
to należy zdefiniować podokresy wariantów pracy instalacji i niniejsza tabela powinna się odnosić do podokresu A.  
(4) Należy wpisać nazwy substancji, które wprowadzane są w danym podokresie – w tym przypadku w podokresie A.  
(5) Należy wpisać wielkość maksymalnej emisji godzinowej tej substancji. Jeśli mamy do czynienia z instalacją, z której emisja 
(wielkość, rodzaje substancji) podlega okresowym wahaniom, to niniejsza tabela odnosi się do podokresu A.  
(6) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji rocznej. Jeśli mamy do czynienia z instalacją, z której emisja (wielkość, rodzaje 
substancji) podlega okresowym wahaniom, to niniejsza tabela odnosi się do podokresu A. 
(7) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji wyrażoną w jednostce, w jakiej wyrażone są standardy emisyjne.  
(8) W tej kolumnie należy podać jednostkę w jakiej przedstawiono wielkość emisji w kolumnie (7)  
(9) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji wyrażoną w jednostce masy na jednostkę surowca lub materiału lub paliwa 
lub powstającego produktu.  
(10) W tej kolumnie należy podać jednostkę w jakiej przedstawiono wielkość emisji w kolumnie (9) 
 
Uwaga: Jeden emitor może obsługiwać wiele źródeł, jak również – rzadziej - wiele emitorów może obsługiwać jedno źródło; w takich 
sytuacjach należy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję tabeli.  
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Uwaga: Tabela powyżej odnosi się do  jednolitych normalnych warunków eksploatacji instalacji (np. np. praca z pełną wydajnością). 
Dla każdego innego trybu pracy instalacji w normalnych warunkach eksploatacji instalacji (np. praca z wydajnością 50%, produkcja 
innego asortymentu, wykorzystanie różnego rodzaju rozpuszczalników) należy zdefiniować kolejne podokresy pracy emitorów/miejsc 
emisji i dla nich zbudować odrębne tabele. Poniżej wstawiono początek tabeli dla podokresu, w którym instalacja pracuje w innych 
trybach (podokresach). Dla każdego trybu (podokresu) należy sporządzić odrębną tabelę.  
 
 
 
 

 
Tabela 3.2-5: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji – podokres X

Emitor 
albo 

Miejsce 
emisji 

Urządzenia ochrony 
środowiska / 

działania ochronne 

Czas 
pracy 

Substancje
Wielkość

emisji 
Wielkość

emisji 
Wielkość 

emisji 
Wielkość 

emisji 
Uwagi

[h/rok]  [kg/h] [Mg/rok]
[inna 

jednostka] 
[kg/jednostkę]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           

Objaśnienia do kolumn tabeli są takie same jak objaśnienia do kolumn tabeli 3.2-4 
 
 
 
 

3.2.2.3 Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w warunkach odbiegających 
od normalnych  

Komentarz:  
Należy określić rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności 
takich jak rozruch i wyłączenia. Należy podać czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów 
do powietrza w ciągu roku – w odniesieniu do poszczególnych sytuacji. Należy również zdefiniować warunki 
lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia 
wyłączania instalacji.  
 
Dla źródeł spalania paliw dostępne są konkretne wymagania, w jaki sposób należy określać okresy rozruchu i wyłączania 
do celów zarządzania emisjami. Zawarte są one w decyzji wykonawczej Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej 
określenia okresów rozruchu i wyłączania do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie 
emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 123 z 09.05.2012, str. 44). Sposób podejścia do określania momentu: 

 od którego kończy się rozruch, a zaczyna normalna eksploatacja,  
 od którego kończy się normalna eksploatacja, a zaczyna się wyłączenie,  

który został przedstawiony w ww. decyzji Komisji może zostać zastosowany jako wzorzec metodyczny do określania 
specyficznych procesów oraz parametrów operacyjnych pozwalających na określenie momentu zakończenia rozruchu 
i rozpoczęcia wyłączania źródła emisji. Określenie tych momentów musi być dostosowane do specyfiki analizowanej 
instalacji, jednak nadrzędna wytyczna metodyczna wynikająca z ww. decyzji Komisji jest taka, że: 

 jeśli ze stanu normalnej eksploatacji zainicjowano proces zatrzymywania instalacji, to moment, od którego nie 
można już czerpać pożytku z pracy instalacji jest początkiem okresu wyłączenia;  

 natomiast po zainicjowaniu procesu rozruchu - moment jego zakończenia i rozpoczęcie okresu normalnej 
eksploatacji następuje, kiedy można rozpocząć czerpać pożytek z pracy instalacji.  

Nie można wykluczyć, że ta prosta zasada nie znajduje uniwersalnego zastosowana dla mnogości możliwych przypadków 
będących przedmiotem wniosków o pozwolenia zintegrowane, jednak odejście od tej zasady i przyjęcie innych kryteriów 
do określania okresów rozruchu lub zatrzymania wymaga zgodnie z niniejszymi wytycznymi uzasadnienia.  
 
Ponadto należy uwzględnić inne – poza rozruchem i wyłączeniem – sytuacje odbiegające od normalnych, w których może 
być eksploatowana instalacja, dla których należałoby ustalić specjalne warunki emisyjne. W ustawie POŚ określono 
minimum zakresu odniesienia dla identyfikacji tych sytuacji stwierdzając, że „[w]arunkami odbiegającymi 
od normalnych są w szczególności okres rozruchu, awarii i likwidacji instalacji lub urządzenia”58. 
 
Ustalając warunki przebiegu anormalnego trybu pracy instalacji nade wszystko należy kierować się obowiązkiem 
wynikającym wprost z ustawy POŚ, że „wielkość emisji z instalacji lub urządzenia w warunkach odbiegających 

                                                 
58 Art. 142 ustawy POŚ  
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od normalnych powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie może występować dłużej niż jest to 
konieczne”59.  
 
Ustawa POŚ60 wymaga, aby we wniosku przedstawić informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji 
w warunkach odbiegających od normalnych. Wymaganie to odnosi się do tych trybów anormalnego funkcjonowania 
instalacji, które można przewidzieć, które można zaplanować, a przynajmniej orientacyjnie oszacować.  
 
Zgodnie z ustawą POŚ61 należy określić wielkości emisji (w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza) 
i wyrazić je w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, 
w jakich wyrażone są te standardy. Ponadto zgodnie z ustawą POŚ62 wniosek powinien w tym miejscu zawierać również 
takie informacje, jak:  

 czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku; 
 określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę 

wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu.  
Należy określić zatem aktualne i planowane: 

 źródło powstawania emisji,  
 miejsce emisji,  
 wielkość emisji,  

w odniesieniu do warunków odbiegających od normalnych.  
Należy wskazać na źródła informacji, z których wynika określona wielkość emisji. 
 
 
 
 

 

                                                 
59 Art. 142 ustawy POŚ  
60 Art. 184 ustawy POŚ  
61 Art. 221 ustawy POŚ 
62 Art. 221 ustawy POŚ  
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Tabela 3.2-6: Wielkość emisji w trakcie anormalnych warunków eksploatacji instalacji – SYTUACJA A 

Emitor 
albo 

Miejsce 
emisji 

Urządzenia ochrony 
środowiska / 

działania ochronne 

Czas 
pracy 

Substancje
Wielkość

emisji 
Wielkość

emisji 
Wielkość

emisji 
Wielkość 

emisji 
Wielkość 

emisji 
Uwagi

[h/rok]  [kg/h] 
[kg/wydar

zenie] 
[Mg/rok]

[inna 
jednostka] 

[kg/jednostkę]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
E1 Opis + 

ew. odniesienie 
do podrozdziału 

70 Substancja 1         

   Substancja 2         
   Substancja 3         
   Substancja 4         
   Substancja 5         
   Substancja 6         
   Substancja 7         
   Substancja 8         
            

E2 Opis + 
ew. odniesienie 
do podrozdziału 

50 
wydarz
eń /rok 
oraz 
2h/wyd
arzenie 

Substancja 1         

   Substancja 2         
   Substancja 3         
   Substancja 4         
   Substancja 5         
   Substancja 6         
            

M1 Opis + 
ew. odniesienie 
do podrozdziału 

100 Substancja 1         

   Substancja 2         
   Substancja 3         
   Substancja 4         
            

M2 Opis + 
ew. odniesienie 
do podrozdziału 

80 Substancja 1         

   Substancja 2         
            

M3…  200          
Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.  
 
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) Należy określić emitor albo miejsce emisji – zgodnie z tabelami: 

 Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
 Tabela 3.2-2: Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana 
 Tabela 3.2-3: Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana 

 (2) Należy wskazać na zastosowane urządzenia lub inne rozwiązania, które przyczyniają się do redukcji wielkości emisji – zgodnie z:  
 Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

W tym przypadku należy dodatkowo określić skuteczność urządzeń i działań ochronnych, gdyż w ramach tej tabeli określana jest 
wielkość emisji.  
(3) Niniejsza tabela dotyczy warunków eksploatacji instalacji odbiegających od normalnych określanych jako Sytuacja A. Należy 
wskazać na czas wprowadzania pyłów i gazów w tym trybie (czyli na czas pracy emitora w tym trybie). W zależności od specyfiki 
branżowej należy zatem określić maksymalny czas utrzymywania się tych warunków w ciągu różnych podokresów np. w minutach 
na każdą godzinę, w godzinach na każdy dzień, w dniach na każdy tydzień, w dniach na każdy rok, w liczbie wydarzeń na rok, w liczbie 
godzin na wydarzenie. Można wskazać na kombinację określeń czasowych dla podokresów, np. max 10 godzin w roku i max 30 minut 
na godzinę albo max 10 wydarzeń w ciągu roku i max 12 godzin na każde wydarzenie (w sumie max 120 godzin w ciągu roku).  
(4) Należy wpisać nazwy substancji, które wprowadzane są w danych warunkach – w tym przypadku w sytuacji A.  
(5),(6) Należy wpisać wielkość maksymalnej emisji tej substancji w odniesieniu do jednostki czasu lub do wydarzenia (wydarzeniem 
może być np. rozruch).  
(7) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji rocznej. 
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(8) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji wyrażoną w jednostce, w jakiej wyrażone są standardy emisyjne.  
(9) W tej kolumnie należy podać jednostkę w jakiej przedstawiono wielkość emisji w kolumnie (8)  
(10) W tej kolumnie należy wpisać wielkość emisji wyrażoną w jednostce masy na jednostkę surowca lub materiału lub paliwa 
lub powstającego produktu.  
(11) W tej kolumnie należy podać jednostkę w jakiej przedstawiono wielkość emisji w kolumnie (10) 
 
Uwaga: Jeden emitor może obsługiwać wiele źródeł, jak również – rzadziej - wiele emitorów może obsługiwać jedno źródło; w takich 
sytuacjach należy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję tabeli.  
 
Uwaga: Tabela powyżej odnosi się do podokresu A jednolitych normalnych warunków eksploatacji instalacji (np. np. praca z pełną 
wydajnością). Dla każdego innego trybu pracy instalacji w normalnych warunkach eksploatacji instalacji (np. praca z wydajnością 
50%, produkcja innego asortymentu, wykorzystanie różnego rodzaju rozpuszczalników) należy zdefiniować kolejne podokresy pracy 
emitorów/miejsc emisji i dla nich zbudować odrębne tabele. Poniżej wstawiono początki dwóch tabel – dla podokresu B 
i dla podokresu C. 
 
 
 
 

 
 

Uwaga: Tabela powyżej odnosi się do sytuacji A warunków eksploatacji instalacji odbiegających od normalnych 
(np. do rozruchu). Dla każdej z sytuacji warunków eksploatacji instalacji odbiegających od normalnych (np. wyłączenie, 
awaria itd.) należy zbudować odrębną tabelę.  
 
 
Tabela 3.2-7: Wielkość emisji w trakcie anormalnych warunków eksploatacji instalacji – SYTUACJA B 

Emitor 
albo 

Miejsce 
emisji 

Urządzenia ochrony 
środowiska / 

działania ochronne 

Czas 
pracy 

Substancje
Wielkość

emisji 
Wielkość

emisji 
Wielkość

emisji 
Wielkość 

emisji 
Wielkość 

emisji 
Uwagi

[h/rok]  [kg/h] 
[kg/wydar

zenie] 
[Mg/rok]

[inna 
jednostka] 

[kg/jednostkę]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
            
Objaśnienia do kolumn tabeli są takie same jak objaśnienia do kolumn tabeli 3.2-6. 
 
 
 
 

 

3.2.2.4 Emisja roczna  

Komentarz:  
Roczną wielkość emisji uzyska się podsumowując dane z tabel:  

 Tabela 3.2-4: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji 
 Tabela 3.2-5: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji – podokres  
 Tabela 3.2-6: Wielkość emisji w trakcie anormalnych warunków eksploatacji instalacji – SYTUACJA A 
 Tabela 3.2-7: Wielkość emisji w trakcie anormalnych warunków eksploatacji instalacji – SYTUACJA A 

plus ewentualnie dalsze tabele dla podokresów i sytuacji D, E, F itd.   
 

Tabela 3.2-8: Emisja roczna dla całej instalacji 
Nazwa substancji Wielkość emisji rocznej [Mg/r] 

1 2 

  
  
  



Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
 

 

28 

3.2.3 Określenie wymagań emisyjnych  

3.2.3.1 Standardy emisyjne i graniczne wielkości emisyjne   

Komentarz:  
Wielkość dopuszczalnej emisji determinowana jest przez wymagania odnoszące się bezpośrednio do emisji, jak 
również determinowana jest poprzez oddziaływanie powodowane przez emisję. W tym podrozdziale identyfikowane są te 
pierwsze uwarunkowania.  
Poza tym określenie tych wymagań ma szczególne znaczenie w przypadkach, gdy wielkość standardu emisyjnego nie może 
być odczytana wprost z przepisów, ale np. wymaga dokonania odpowiednich obliczeń, np. jak to ma miejsce w sytuacji 
źródła, do którego stosuje się pierwszą lub drugą zasadę łączenia, o których mowa w art. 157a ust. 2 ustawy POŚ.  
Należy zwrócić uwagę, że oprócz jednoznacznych wymagań prawnych określonych w postaci standardów emisyjnych 
lub granicznych wielkości emisyjnych wiele zagadnień związanych z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza może 
być opisanych w dokumentach referencyjnych BAT i może odnosić się do sytuacji mających zastosowanie 
dla analizowanej instalacji (patrz: podrozdział  3.2.6 Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie 
emisji) 
 
Standardami emisyjnymi63 oraz granicznymi wielkościami emisyjnymi mogą być objęte źródła emisji niezorganizowanej, 
jak to ma miejsce np. w przypadku emisji lotnych związków organicznych [Jak to wynika z definicji zawartych 
w ww. rozporządzeniu - gdy mowa jest o: (a  „wprowadzaniu lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza 
w sposób niezorganizowany (emisja niezorganizowana) – rozumie się przez to LZO wprowadzane do powietrza w sposób 
inny niż z gazami odlotowymi, w tym LZO uwalniane z produktów;” (b) „wprowadzaniu LZO do powietrza w sposób 
zorganizowany (emisja zorganizowana) – rozumie się przez to LZO wprowadzane do powietrza w sposób kontrolowany 
przez komin lub przez urządzenia ochronne ograniczające emisję”].   
Przy czym mamy w tej sytuacji do czynienia ze specyficznym rozszerzeniem rozumienia emisji niezorganizowanej 
na przypadki, które typowo byłyby rozpatrywane jako emisja zorganizowana. [„LZO wprowadzane do powietrza przez: 
1) systemy wentylacji grawitacyjnej, 2) systemy mechanicznej wentylacji ogólnej, 3) zawory bezpieczeństwa i zawory 
odpowietrzające w instalacjach do magazynowania LZO – z wyjątkiem ich wprowadzania do powietrza przez urządzenia 
ochronne ograniczające emisję LZO, traktuje się jako emisję niezorganizowaną.”]. 
W pozwoleniu zintegrowanym tylko wtedy ustala się dopuszczalne wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych 
do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, jeśli poziom tej 
emisji został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów 
do powietrza lub jeżeli został on określony w konkluzjach BAT. Wniosek powinien zatem dawać podstawę do wydania 
pozwolenia również na tego rodzaju emisje.  
 
We wniosku należy sporządzić zestawienie, z którego powinna wynikać zgodność w zakresie emisji z poszczególnych 
źródeł w odniesieniu do wymagań konkretnych, takich jak standardy emisyjne i graniczne wielkości emisyjne. 
W niniejszych wytycznych zaproponowano, aby zestawienie to miało formę, jak w Tabeli 3.2-10: Zestawienie emitorów – 
miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza  
 
Należy uwzględnić terminy obowiązywania niektórych z wymagań, które wynikają między innymi z Przejściowego Planu 
Krajowego i zostały uwzględnione w obowiązującym w czasie opracowywania niniejszych wytycznych rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546).  
 
W razie konieczności istnieje możliwość odstąpienia od spełniania warunków64 wynikających z granicznych wielkości 
emisyjnych. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do przedmiotu wniosku wówczas wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji65 oraz powinien odnosić się do kryteriów, które będą uwzględniane 
przez organ przy rozpatrywaniu66 tego wniosku, a zatem: 

 położenie geograficzne,  
 lokalne warunki środowiskowe,  
 charakterystyka techniczna instalacji,  
 inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji,  
 inne czynniki mające wpływ na środowisko jako całość.  

 
 
 

                                                 
63 Określone są one w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów 

instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1546). 
64 Art. 204 ust. 2 ustawy POŚ  
65 Art. 208 ust. 2 pkt 2 ustawy POŚ  
66 Art. 204 ust. 3 ustawy POŚ  
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3.2.3.2 Podsumowanie wymagań emisyjnych  

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić porównanie z wymaganiami odnoszącymi się bezpośrednio do wielkości 
emisji. Informacje proponuje się przedstawić w tabeli wg wzoru poniżej.  
 
 

Tabela 3.2-10: Zestawienie emitorów – miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 

Nr / Nazwa 
emitora / Nazwa 
miejsca emisji 

Substancja 
Wielkość 

emisji 

Standardy 
emisyjne 

(SE) 

Graniczne 
wielkości 
emisyjne 
(GWE) 

Dopuszczalna 
wielkość emisji 

określona w 
dokumentach 
referencyjnych 

BAT 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

       
E1 Substancja 1 123 kg/h 150 kg/h 135 kg/h   
 Substancja 2 4 kg/h BRAK BRAK 2-6 kg/h  
 Substancja 3 52 kg/h BRAK  80 kg/h   
 Substancja 4 40 mg/m3

u 50 mg/m3
u 50 mg/m3

u   
 Substancja 5 X X X X  
 Substancja 6 X X X X  
 Substancja 7 X X X X  
       
E2       
       
       
M1…        
       

Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.  
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) (2) Należy określić emitor albo miejsce emisji oraz substancje – zgodnie z tabelami: 

 Tabela 3.2-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
 Tabela 3.2-2: Zestawienie emitorów – emisja zorganizowana 
 Tabela 3.2-3: Zestawienie miejsc emisji – emisja niezorganizowana 

 (3) Należy wpisać wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji na podstawie:  
 Tabela 3.2-4: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji 
 Tabela 3.2-5: Wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji – podokres 

 (4)Należy wpisać wartość standardu emisyjnego. W przypadku, gdy instalacja nie jest objęta standardami emisyjnymi należy wpisać 
BRAK 
(5) Należy wpisać wartość GWE określoną e konkluzjach BAT, w przypadku, gdy nie opublikowano konkluzji BAT lub w konkluzjach 
BAT dla substancji nie określono GWE należy wpisać BRAK. 
(6) W przypadku gdy nie opublikowano konkluzji BAT, należy wpisać wartość dopuszczalnej emisji określoną w BREFie. W przypadku, 
gdy w BREFie nie określono wartości dopuszczalnej emisji należy wpisać BRAK.  
Uwaga 1: W większości wypadków dla jednego emitora będzie wiele substancji, których wielkość emisji jest istotna z punktu widzenia 
wymagań. Zatem np. w wierszu pierwszym wypełnione będą wszystkie kolumny, a w wierszach od drugiego do n-tego będą wypełnione 
wyłącznie kolumny od 8-12, które odnoszą się do substancji dotyczących emitora, o którym mowa w wierszu pierwszym.  
Uwaga 2: Może być jeden emitor obsługujący wiele źródeł, jak również – rzadziej - wiele emitorów obsługujących jedno źródło; 
w takich sytuacjach należy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję tabeli.  
 
Pozostałe istotne dane dotyczące emitorów i źródeł oraz emisji powinny być podane w tekście wniosku w podrozdziałach 
poniżej lub w załącznikach.  
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3.2.4 Oddziaływanie na środowisko  

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić analizę oddziaływania na środowisko oraz sprawdzenie warunku, czy 
eksploatacja instalacji powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska 
Duża część niniejszego podrozdziału będzie zawarta w załączniku, w którym zamieszczone zostaną dane wejściowe 
oraz dane wynikowe wynikające z modelowania poziomów substancji w powietrzu – w tym wykresy pokazujące poziomy 
substancji w powietrzu wynikające z modelowania przy zastosowaniu metodyki referencyjnej.  

3.2.4.1 Metodyka prognozowania i oceny oddziaływania na środowisko  

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy opisać metodykę zastosowaną do modelowania rozprzestrzeniania substancji 
w środowisku. Jak wynika z art. 12 ustawy POŚ podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do stosowania 
metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw. W przypadku modelowania 
rozprzestrzeniania gazów i pyłów w powietrzu referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu 
zostały ustanowione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). W związku z tym w przypadku zastosowania tej metodyki 
– należy odwołać się do aktualnego rozporządzenia. W przypadku korzystania z metodyki zmodyfikowanej należy tutaj 
wykazać, że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawiska 
meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie67.  
 
Opisując sposób wykorzystania metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu należy wskazać: 

 jakie źródła emisji uwzględniono w modelu,  
 w jaki sposób uwzględniono emisje zorganizowane i niezorganizowane, w tym emisje pochodzące ze źródeł 

transportu,  
 w jaki sposób uwzględniono emisje powstające  

o w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz  
o w warunkach odbiegających od normalnych,  

 jak uwzględniono pomiary stanu jakości środowiska.  
 
 
 
 

3.2.4.2 Warunki środowiskowe i meteorologiczne  

Komentarz:  
W niniejszym  podrozdziale należy przedstawić informacje niezbędne do przeprowadzania obliczeń prognozowania stanu 
jakości powietrza. Informacje o terenie w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania 
gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 20014 r o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych zaleca się przedstawić w rozdziale 3.11.2.3 
Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 
 

3.2.4.2.1 Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu  
Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić sposób określania aerodynamicznej szorstkości terenu.  
 
Sposób określania współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu wynika z metodyki referencyjnej i został 
przedstawiony w Załączniku 3 (punkt pt.: „2.3 Aerodynamiczna szorstkość terenu”) do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 
nr 16 poz. 87). Szorstkość podłoża należy określić w promieniu 50-krotnej wysokości najwyższego emitora. W celu 
wyprowadzenia tego współczynnika zazwyczaj można oprzeć się na analizie danych wynikających z dostępnych 
aktualnych ortofotomap68. Zgodnie z metodyką przyjmuje się wartość średnią, ważoną względem udziału powierzchni 
o specyficznych cechach.  

                                                 
67 Typowym przykładem, kiedy stosuje się metodyki zmodyfikowane jest obliczanie oddziaływania na środowisko spowodowanego przez emisję 

pochodzącą ze źródeł mobilnych, kiedy to często stosuje się metodykę/algorytm CALINE3 (uwzględniający mieszanie powietrza wywołane ruchem 
pojazdów), czy też obliczanie wyniesienia spalin algorytmem M.Schatzmana i A.J. Policastro (zawartym w VDI 3784) stosowanym w przypadku 
chłodni kominowych. [(VDI 3784 Blatt 1. Dispersion of natural-draft; wet cooling tower emissions; assessment of cooling tower impact) (VDI 3784 
Blatt 2. Environmental meteorology; dispersion modelling for the discharge of flue gas via cooling towers)] 

68 www.geoportal.gov.pl , http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowWgButtonPanel_kraj_ORTO  
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3.2.4.2.2 Aktualny stan jakości powietrza  
Komentarz:  
Informację o aktualnym stanie jakości powietrza uzyskuje się poprzez zwrócenie się w tym celu do właściwego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który na podstawie prowadzonych pomiarów przekazuje informację 
o tzw. tle zanieczyszczeń. W przypadku braku pomiarów pozostałych substancji w danym miejscu, zgodnie z przyjętą 
metodyką wynikającą z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87) jako tło zanieczyszczeń przyjmuje się 10% wartości 
odniesienia uśrednionej dla roku dla danej substancji.  
Można w tym podrozdziale również odnieść się do prowadzonych w rejonie pomiarów jakości powietrza, do ustaleń 
programów ochrony powietrza, jeśli zostały ustanowione. Można opisać źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza 
na terenie gminy, powiatu, czy w inny sposób zdefiniowanego rejonu.  
 
 
 
 

 

3.2.4.2.3 Określenie warunków meteorologicznych  
Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić uzasadnienie przyjętych do obliczeń danych meteorologicznych. Dostępne 
na rynku programy komputerowe stosowane do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
korzystają z meteorologicznych baz danych pokrywających w całości teren Polski. Głównym źródłem informacji 
meteorologicznej w Polsce jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej69.  
 
 
 
 

 

3.2.4.3 Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza (modelowanie poziomów substancji 
w powietrzu) wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników  

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić wyniki obliczeń stanu jakości powietrza oraz graficzne przedstawienie tych 
wyników. Jeżeli graficzne przedstawienie wyników jest obszerne zaleca się umieszczenie ich w załączniku. 
 

3.2.4.3.1 Oddziaływanie lokalne i regionalne – spełnienie kryteriów zgodności  
Komentarz:  
Modelowanie poziomów substancji w powietrzu przeprowadza się w związku z koniecznością sprawdzenia, czy spełnione 
są fundamentalne wymagania związane z ochroną środowiska.  
Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych nie powinna  powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 
prowadzący instalację ma tytuł prawny. Jeżeli w związku z funkcjonowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego 
użytkowania, eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym 
obszarem. 
Jeżeli utworzono strefę przemysłową, eksploatacja instalacji na jej obszarze nie powinna powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia poza granicami strefy przemysłowej.70 

                                                 
69 http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=145 
 http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=147.  
Wyniki pomiarów i obserwacji wykonywanych na stacjach hydrologicznych i meteorologicznych IMGW gromadzone są w komputerowej Centralnej 

Bazie Danych Historycznych (CBDH), utrzymywanej w Wydziale Baz Danych (WBD), stanowiącym część Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej 
Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO). Dane są przechowywane bez określenia daty ważności tzn. wieczyście. Bazy danych 
meteorologicznych zawierają dane meteorologiczne ze stacji synoptycznych I i II rzędu sieci stacji meteorologicznych PSHM, ze stacji 
klimatologicznych III i IV rzędu sieci stacji meteorologicznych oraz dane ze stacji opadowych V rzędu sieci stacji meteorologicznych.  

70 art. 144 ustawy POŚ 
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Kwestia ustalenia zgodności ze standardami emisyjnymi została omówiona w poprzednim rozdziale. 
Natomiast sprawdzenie pozostałych z wymienionych warunków powinno zostać wykazane w niniejszym podrozdziale 
na podstawie porównania wyników modelowania poziomów substancji w powietrzu z tymi wymaganiami 
doprecyzowanymi w:  

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031) 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).  

 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zawarte w art. 3 POŚ dwie definicje, z których wynika, że poziomy dopuszczalne 
substancji są standardem jakości środowiska, a ponadto, że przez poziom substancji w powietrzu rozumie się także opad 
danej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni:  
Ustawa POŚ: „Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 34) standardzie jakości środowiska - rozumie się przez to 
poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym 
czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze; (…) 28) poziomie substancji 
w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej 
substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni (…)”. 
 
Należy również porównać wyniki obliczeń oddziaływania na stan jakości powietrza z ustaleniami następujących 
dokumentów: 

 programów ochrony środowiska,  
 programów ochrony powietrza  
 rozporządzenia ws. utworzenia strefy przemysłowej.71  

 
Zaleca się przedstawienie wyniku tych analiz w formie graficznej uzupełnionej zestawieniami jak w poniższej tabeli.  
 

Tabela 3.2-11: Maksymalne stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu 
oraz procent poziomu odniesienia dla łącznego oddziaływania zakładu 

Substancja 
zanieczyszczająca 

Stężenie 
maksymalne 

Wartość poziomu 
odniesienia 

% poziomu 
odniesienia 

[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 
1 2 3 4 

    
    
    
    

 
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) Nazwa substancji zanieczyszczającej. Będzie to zestawienie charakterystycznych dla emisji zakładu substancji, o których mowa w 
wymienionych wyże rozporządzeniach. 
(2) Stężenie maksymalne to wynik modelowania poziomów substancji w powietrzu, o którym mowa w niniejszym rozdziale.  
(3) Wartości należy wpisać na podstawie ww. rozporządzeń.  
(4) Wartość z kolumny (2) podzielona przez wartość z kolumny (3) pomnożona przez 100%.  
 
 
 
 
 

 

3.2.4.3.2 Oddziaływanie transgraniczne  
Komentarz:  
W razie „możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na terytorium innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku nowej lub istotnie zmienianej instalacji wymagającej uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego, stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, z tym że przez dokumentację, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się 
część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, która umożliwi państwu, na którego terytorium może oddziaływać 
instalacja wymagająca uzyskania takiego pozwolenia, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania 
na środowisko.”72 [„Art. 108. 1. Organ administracji właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 104 ust. 1 
pkt 1, przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia możliwości 

                                                 
71 art. 186 ustawy POŚ 
72 Art. 219 ustawy POŚ 



Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
 

 

33 

znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia: 1) wydaje 
postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym 
ustala zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej 
dokumentacji przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie”.] 
W praktyce ta część wniosku poprzedzona jest właściwie w każdym przypadku uprzednio przeprowadzoną procedurą 
oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Jest tak, ponieważ nowa instalacja, której 
eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, która miałaby generować oddziaływanie transgraniczne 
w praktyce zawsze podlegać będzie obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ewentualnie 
postanowienia, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia. Natomiast ewentualne zwiększenie zdolności 
przetwarzania instalacji, które miałoby prowadzić do pojawienia się oddziaływania transgranicznego w praktyce będzie 
wiązać się z koniecznością realizacji przedsięwzięcia, które również będzie powodować ww. konsekwencje formalne. 
W związku z czym w niniejszych wytycznych ograniczono się do wskazania na ewentualność uwzględnienia we wniosku 
o pozwolenie zintegrowane ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto 
zwraca się uwagę również na to, aby przy identyfikacji ewentualnego oddziaływania transgranicznego uwzględniać 
również skutki wydarzenia awaryjnego, w tym poważnej awarii przemysłowej.  
 
 
 
 

3.2.5 Monitoring i  pomiary 

Komentarz:  
Sposób i zakres monitoringu procesów technologicznych, wielkości emisji lub stanu środowiska powinien uwzględniać: 

 prawne obowiązki w zakresie ciągłych pomiarów emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości 
substancji lub energii73;  

 prawne obowiązki w zakresie okresowych pomiarów wielkości emisji74;  
 zasady ewidencjonowania wyników pomiarów oraz ich przechowywania75 przez odpowiedni okres;  
 zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji 

w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 176 ustawy POŚ;  
 sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów 

technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane77;  
 sposób i częstotliwość przekazywania niezbędnych informacji i danych, organowi właściwemu do wydania 

pozwolenia, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i ewentualnie innym organom administracji 
publicznej.  
 

Wynikające wprost z przepisów prawa obowiązki monitoringowe zostały określone w dwóch rozporządzeniach:  
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1542); 
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 

prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366).  

 
Ponadto, jak to jednoznacznie wynika z ustawy POŚ78 proponowane procedury monitorowania procesów 
technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru 
lub ewidencjonowania wielkości emisji, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji 
w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania 
tych pomiarów. 
 
W przypadku, kiedy w  konkluzjach BAT znalazły się zapisy dotyczące monitorowania, niezbędne jest ich uwzględnienie. 
W przypadku braku konkluzji BAT - można uwzględnić BREFy w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania 

                                                 
73 Art. 147 ust. 2 ustawy POŚ  
74 Art. 147 ust. 1 ustawy POŚ  
75 Art. 147 ust. 6 ustawy POŚ  
76 Jest to delegacja ustawowa do wydania odpowiedniego rozporządzenia. Obecnie aktualne jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 
poz. 1542).  

77 Art. 188 ustawy POŚ  
78 Art. 221 ustawy POŚ  
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ustawy POŚ (wraz z aktami wykonawczymi) dotyczące pomiarów79. W tym zakresie pomocny może okazać się „Poradnik 
w zakresie w zakresie monitorowania emisji, sprawozdawczości i ochrony powierzchni ziemi, dotyczących pozwoleń 
zintegrowanych. ECO SOLUTION. Warszawa. 2010 rok”80. 
 
 
 
 

3.2.5.1 Wyniki monitoringu i pomiarów 

Komentarz:  
Należy przedstawić miarodajny zestaw wyników pomiarów ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów z instalacji, 
jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane81. Należy przedstawić wyniki pomiarów z okresu od czasu złożenia 
poprzedniego wniosku dotyczącego wprowadzania pyłów i gazów lub z innego uzasadnionego okresu, w którym były 
przeprowadzone pomiary. 
Protokoły, sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić jako załączniki w formie elektronicznej. 
Wyniki powinny być omówione w ten sposób, aby wskazać na obszary, w których pomiary wykazywały:  

 zgodność z wymaganiami,  
 niezgodność z wymaganiami,  
 zgodność z wymaganiami – lecz stosunkowo blisko granicy zgodności np.: 

o 90% wartości standardów emisyjnych lub wartości granicznej wielkości emisyjnej,  
o parametr, dla którego wyniki modelowania poziomów substancji w powietrzu wykazują przekroczenie 

90% wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu lub wartości odniesienia substancji 
w powietrzu lub wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.  

 
Zaleca się skomentować wyniki pomiarów emisji w taki sposób, aby przedstawić zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły 
po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji82. Należy omówić, czy następuje zwiększenie, czy zmniejszenie emisji – 
oraz wyjaśnić, dlaczego następuje zmiana.  
 
 
 
 

3.2.5.2 Proponowany monitoring procesów technologicznych 

Komentarz:  
Należy tutaj zaproponować procedury monitorowania procesów technologicznych i parametrów procesowych 
lub produktowych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru 
lub ewidencjonowania wielkości emisji83. Do tych procedur można zaliczyć np. procedury monitorowania 
i zachowywania informacji o:  

 charakterystyce wykorzystywanego paliwa (np. zawartość siarki, popiół;, kaloryczność);  
 charakterystyce wykorzystywanych farb (np. ilość i rodzaj rozpuszczalników i innych lotnych związków 

organicznych);  
 czasie pracy urządzeń;  
 temperaturze utrzymywanej w pomieszczeniach (ogrzewanych / oziębianych);  
 ilości wymienianego amoniaku w instalacji chłodniczej.  

Należy odnieść się do ewentualnej uchwały sejmiku wojewódzkiego84, która może zostać wydana w celu zapobieżenia 
negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki i może określać dla terenu województwa bądź jego części 
rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku.  
 
 
 
 

                                                 
79 Art 147 ustawy POŚ oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. (Dz. U. poz. 1542) 
80 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/MS_poradnik_art28.pdf ,  
 http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/87/1/2010_75_bat.pdf  
81 Art. 184 ustawy POŚ  
82 Art. 184 ustawy POŚ  
83 Art. 184 ustawy POŚ  
84 Art. 96 ustawy POŚ  
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3.2.5.3 Proponowany monitoring ilości pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza  

Komentarz:  
Należy tutaj zaproponować procedury monitorowania wielkości emisji, których nie da się monitorować pośrednio 
poprzez monitorowanie parametrów procesów, materiałów itp. albo których monitoring wymagany jest przez przepisy85 
(zagadnienie to zostało już częściowo omówione we wprowadzeniu – rozdział „ 3.2.4 Monitoring i wyniki pomiarów ”) 
lub których monitorowanie wnioskodawca uważa z istotne z innych względów. 
Procedury te powinny86: 

 wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych 
do powietrza;  

 określać proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów87.  
Uwaga 1: Jeżeli poziom oddziaływania poszczególnych emisji na środowisko nie jest znaczący i monitoring emisji nie 
jest wymagany - należy tu zamieścić stosowną adnotację, stwierdzającą, że bezpośredni monitoring emisji nie będzie 
prowadzony. Należy jednak pamiętać, że stanowiska do pomiaru wielkości emisji pyłów i gazów powinny zostać 
we wniosku zaproponowane, a następnie zgodnie z warunkami pozwolenia – wykonane.  
 
 
 
 

3.2.5.4 Proponowany monitoring stanu środowiska 

Komentarz:  
Nie ma ogólnie obowiązujących na terenie kraju wymagań prawnych, z których wynikałby dla prowadzących instalacje 
bezpośredni obowiązek prowadzenia monitoringu stanu środowiska.  
Jeśli jednak wnioskodawca uzna za zasadne prowadzenie monitoringu środowiska, wówczas należy we wniosku określić 
zakres i sposób prowadzenia monitoringu, w tym usytuowanie i charakterystykę stacji pomiarowych, zakres, 
częstotliwość, metodykę i sposób wykonywania pomiarów.  
Obowiązek prowadzenia pomiarów stanu środowiska może mieć miejsce na obszarze, na którym istnieje przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu. Wówczas w odniesieniu do zakładów, gdzie jest eksploatowana 
instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko88 marszałek 
województwa może89, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot korzystający ze środowiska, który prowadzi działalność 
powodującą wprowadzanie substancji do powietrza, obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów tej substancji 
w powietrzu. W takim przypadku podmiot obowiązany jest przechowywać wyniki pomiarów przez 5 lat od zakończenia 
roku kalendarzowego, którego dotyczą.90  
 
 
 
 

3.2.6 Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie emisji   

3.2.6.1 Najlepsze dostępne techniki 

Zasadniczym elementem dowiedzenia spełniania wymagań BAT jest wykazanie dotrzymania granicznych wielkości 
emisyjnych określonych w konkluzjach BAT. Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) 
zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie emisji gazów lub pyłów do 
powietrza, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w 
konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ m.in : ograniczania 
wielkości emisji; wykorzystywanie procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej oraz 
postępu naukowo-technicznego.  
 

3.2.6.1.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 
Komentarz:  

                                                 
85 Art. 147 oraz 148 ustawy POŚ  
86 Art. 221 ustawy POŚ  
87 Należy tu pamiętać o wymaganiach wynikających wprost z przepisów prawa, a mianowicie z Art. 147a ustawy POŚ  
88 w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

89 Art. 95 ustawy POŚ  
90 Art. 95 ustawy POŚ  
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W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie ochrony powietrza 
z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT91 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne 
techniki”92.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 
2.4-4. 
 
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego 
z zapisami zawartymi w tych dokumentach93. .  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

Tabela 3.2-12 Najlepsze dostępne techniki w zakresie ochrony powietrza 
 Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 

1 2 3 

   
   
   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) - kolejne techniki w zakresie ochrony powietrza opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” 
w dokumencie BREF 
(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.  
 
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów. 
 

3.2.6.1.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  
Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom 
BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. 
Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości 
zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się 
na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń 
oraz rachunek kosztów i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 
alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 
 

3.2.6.2 Zapobieganie i ograniczanie emisji 

W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych 
sposobach zapobiegania i ograniczania emisji gazów lub pyłów do powietrza (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub 
BREFach) może zrobić to w tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające 
zastosowanie do danej instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska94, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie 
w językach obcych. Wiele interesujących wytycznych ogólnych oraz branżowych przetłumaczonych na język polski 
dostępnych jest bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie www.eko-net.pl. 
 
 

                                                 
91 Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ 
92 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
93 W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki 
94 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ 
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3.2.7 Proponowane warunki pozwolenia 

Komentarz:  
Do tego podrozdziału należy przenieść  odpowiednie dane wybrane z opisów zawartych w niniejszym rozdziale, które 
mają ułatwić sformułowanie pozwolenia. W zależności od objętości wniosku i stopnia jego skomplikowania dane te można 
przenieść do tego podrozdziału wprost lub można zawrzeć w nim odniesienia do odpowiednich miejsc w podrozdziałach 
niniejszego rozdziału. 
Należy pamiętać, aby wyraźnie wskazać, które instalacje podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 
a które ujęte są we wniosku na mocy Art. 203.3. ustawy POŚ.  
Wskazując na elementy wniosku, które wnioskodawca proponuje przyjąć jako elementy pozwolenia, należy pamiętać 
o podstawowych wymaganiach co do treści pozwolenia, które wynikają z przepisów prawa (z ustawy POŚ 95, 96, 97) 
i odnieść się do nich.  
 
 
 
 

                                                 
95 Art. 188 ustawy POŚ  
96 Art. 224 ustawy POŚ 
97 Art. 211 ustawy POŚ 
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3.3 Prognozowane ilości wykorzystywanej wody 

Komentarz:  
Niniejszy rozdział ma zastosowanie w sytuacji, kiedy pozwolenie zintegrowane nie będzie zastępować pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód. Zatem należy go wypełnić w przypadku, gdy98: 
(1) woda zużywana na potrzeby instalacji PZ dostarczana jest z wodociągu, 
(2) woda pobierana ze środowiska nie jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby instalacji PZ (pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód jest wydane niezależnie od pozwolenia zintegrowanego). 
W przypadku wypełniania niniejszego rozdziału, rozdział Pobór wody ze środowiska należy usunąć. 
 
Zakup wody z wodociągu będzie w przypadku (1) uregulowany w umowie z przedsiębiorstwem dostarczającym wodę, 
natomiast pobór wody ze środowiska w przypadku (2) będzie uregulowany w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym na 
pobór wód. 
 
W przypadku, gdy wody powierzchniowe lub podziemne pobierane są przez zakład wyłącznie na potrzeby instalacji PZ, 
należy wypełnić rozdział Pobór wody ze środowiska a niniejszy rozdział usunąć. 
 
Wnioskodawca ma możliwość rozszerzenia zakresu pozwolenia zintegrowanego i może złożyć wniosek, aby pozwoleniem 
zintegrowanym objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, 
co instalacja wymagająca takiego pozwolenia99; wymaga to odpowiedniego ujęcia we wniosku o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego.  

3.3.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście zużycia 
wody 

Komentarz:  
Większość ogólnych informacji o instalacji i jej funkcjonowaniu znajduje się w Rozdziale „3.1 Informacje ogólne 
o przedmiocie wniosku”. W tym podrozdziale wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia 
zużycia wody, których umieszczenie w Rozdziale 3.1 niepotrzebnie komplikowałoby i zaciemniało ogólny opis instalacji. 
 
Zaleca się załączenie planu lub schematu instalacji wodociągowej i określenie lokalizacji przyłączy wodociągowych oraz 
miejsc poboru wody ze środowiska. 
Zaleca się przedstawienie opisu eksploatacji stacji uzdatniania wody, jeżeli proces taki jest prowadzony.  
 
Zaleca się również odniesienie do zapisów umowy na dostawy wody (w przypadku dostarczania wody z wodociągu) oraz 
zapisów pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód (w przypadku, gdy woda pobierana ze środowiska nie jest 
wykorzystywana wyłącznie na potrzeby instalacji PZ. 
 
 
 
 

3.3.2 Prognozowane ilości wykorzystywanej wody 

Komentarz:  
W tym podrozdziale należy zaprezentować bilans zużycia wody i wskazać, na jakie cele będzie zużywana woda. Cele te 
można pogrupować na różne sposoby i może to być np. wykorzystanie wody:  

 jako surowca będącego składnikiem produktu,  
 do tworzenia roztworów chemicznych,  
 do rozpuszczania surowców i tworzenia odpowiednich mieszanin,  
 do celów chłodzenia,  
 do mycia instalacji,  
 do zraszania placów magazynowych,  
 do tworzenia mgły wodnej,  
 do tworzenia kurtyny wodnej,  
 do roztwarzania surowców w procesie hydrolizy,  

                                                 
98 Art. 208 ust. 2 pkt e) ustawy POŚ 
99 Art. 203 ust. 3 ustawy POŚ  
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 do płukania.  
Woda może być również wykorzystywana dla celów porządkowych, do utrzymania zieleni, jak również na potrzeby 
bytowo-sanitarne, jak i dla celów przeciwpożarowych. Informacje zaleca się umieścić w tabeli 3.3-8: Informacje o 
przeznaczeniu wody 
 

Tabela 3.3-1: Informacje o przeznaczeniu wody 

Źródło wody 
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[m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] m3/rok] m3/rok]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
          

Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) należy określić źródło zużywanej wody, np. wodociąg, ujęcie powierzchniowe, ujęcie wód podziemnych  
(2) Całkowite roczne zużycie wody z danego ujęcia lub źródła wody.  
(3)-(10) i więcej: Całkowite roczne zużycie wody z danego ujęcia/źródła z przeznaczeniem na różne potrzeby opisane w nagłówku 
kolumny.  

3.3.3 Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie zużycia wody   

3.3.3.1 Najlepsze dostępne techniki 

Zasadniczym elementem dowiedzenia spełniania wymagań BAT jest wykazanie dotrzymania granicznych wielkości 
emisyjnych określonych w konkluzjach BAT. Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) 
zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie zużycia wody, w tym miejscu 
wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i 
BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ: „1) stosowanie substancji o małym 
potencjale zagrożeń; 2 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody 
i innych surowców oraz materiałów i paliw; 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych 
oraz możliwość odzysku powstających odpadów; 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 6) wykorzystywanie 
porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; 7) postęp naukowo-
techniczny”.  
 

3.3.3.1.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 
Komentarz:  
W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie ograniczenia zużycia wody 
z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT100 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne 
techniki”101.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 
2.4-4. 
 
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego 
z zapisami zawartymi w tych dokumentach102. .  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

Tabela 3.3-2 Najlepsze dostępne techniki w zakresie zużycia wody 
 Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 

1 2 3 

   

                                                 
100 Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ 
101 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
102 W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki 
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Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) - kolejne techniki w zakresie zużycia wody opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie 
BREF 
(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.  
 
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów. 
 

3.3.3.1.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  
Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom 
BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. 
Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości 
zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się 
na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń 
oraz rachunek kosztów i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 
alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 
 

3.3.3.2 Zapobieganie i ograniczanie zużycia wody 

W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych 
sposobach ograniczania zużycia wody (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub BREFach) może zrobić to w tym 
miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające zastosowanie do danej instalacji, 
gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska103, 
jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie w językach obcych. Wiele 
interesujących wytycznych ogólnych oraz branżowych przetłumaczonych na język polski dostępnych jest bezpłatnie 
po zalogowaniu się w serwisie www.eko-net.pl 
 
 
 
 

                                                 
103 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ 
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3.4 Pobór wody ze środowiska 

Komentarz:  
Niniejszy rozdział należy wypełnić w przypadku, gdy wody powierzchniowe lub podziemne pobierane są przez zakład 
wyłącznie na potrzeby instalacji PZ tj. wtedy, kiedy pozwolenie zintegrowane ma zastąpić pozwolenie wodnoprawne na 
pobór wód. 
 
W przypadku, gdy wody powierzchniowe lub podziemne pobierane są przez zakład wyłącznie na potrzeby instalacji PZ, 
w pozwoleniu zintegrowany ustala się, na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne, warunki poboru wód 
powierzchniowych lub podziemnych104. W takim przypadku wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien 
spełniać wymagania, jak dla wniosku o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych. 
Niniejszy rozdział przygotowany jest pod kątem takiego przypadku. 
 
W przypadku wypełniania niniejszego rozdziału, rozdział Prognozowane ilości wykorzystywanej wody należy usunąć.  
 
W przypadku wypełniania rozdziału Prognozowane ilości wykorzystywanej wody, niniejszy rozdział należy usunąć. 
 
Wnioskodawca ma możliwość rozszerzenia zakresu pozwolenia zintegrowanego i może złożyć wniosek, aby pozwoleniem 
zintegrowanym objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, 
co instalacja wymagająca takiego pozwolenia105; wymaga to odpowiedniego ujęcia we wniosku o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego.  

3.4.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście zużycia 
wody 

Komentarz:  
Większość ogólnych informacji o instalacji i jej funkcjonowaniu znajduje się w Rozdziale „3.1 Informacje ogólne 
o przedmiocie wniosku”. W tym podrozdziale wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia 
poboru wody, których umieszczenie w Rozdziale 3.1 niepotrzebnie komplikowałoby i zaciemniało ogólny opis instalacji. 
 
Zaleca się  załączenie planu lub schematu sieci lub instalacji wodociągowej i określenie lokalizacji podziemnych i 
powierzchniowych miejsc poboru wody.  
Zaleca się przedstawienie opisu eksploatacji stacji uzdatniania wody, jeżeli proces taki jest prowadzony.  
W przypadku, gdy oprócz poboru wody ze środowiska, na potrzeby instalacji PZ wykorzystywana jest również woda z 
wodociągu w niniejszym rozdziale należy uwzględnić również informacje o tym źródle wody. 
 
 
 
 

3.4.2 Zestawienie ujęć wód podziemnych i wód powierzchniowych  

Komentarz:  
W tym podrozdziale należy przedstawić zestawienie wszystkich ujęć wody ze środowiska (czerpni ujęć wody 
powierzchniowej oraz studni ujęć wody podziemnej) oraz ich opis techniczny, w tym położenie za pomocą współrzędnych 
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne urządzenia.   
 
W załączniku należy załączyć: 

 mapę sytuacyjno-wysokościową ternu, na której przedstawiony zostanie plan urządzeń wodnych, zaznaczony 
zostanie zasięg zamierzonego korzystania z wód oraz oznaczenie nieruchomości i ich powierzchnia,  

 rysunki zasadniczych przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń wodnych; w przypadku poboru wody 
powierzchniowej należy załączyć przekroje koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych; 
informacje te powinny zostać przedstawione w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, 

 schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych – na schemacie należy pokazać powiązania 
poszczególnych urządzeń wodnych z instalacją; może to być np. schemat blokowy umieszczający czerpnię wody 
na wejściu schematu prezentującego gospodarkę wodno-ściekową, a wyloty ścieków na końcu schematu. 

                                                 
104 Art. 202 ust. 6 ustawy POŚ  
105 Art. 203 ust. 3 ustawy POŚ  
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W celu dokonania bilansu zużycia wody należy przedstawić informację o innych źródłach wody (np. woda wodociągowa,  
odzyskane wody procesowe, wykorzystywane wody opadowe). Informacje zaleca się umieścić w poniższych tabelach.  
 
Proponuje się przedstawienie informacji w tabeli, wg wzorca poniżej.  
 

Tabela 3.4-1: Informacja o ujęciach wody powierzchniowej 

Kod ujęcia wody Nazwa i opis 
Współrzędne ujęcia 

  km 

1 2 3 4 5 

UPOW1     

UPOW2     

UPOW3     

…     
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) Należy przyjąć czytelny system symboli pozwalający na odnoszenie się do danego ujęcia wody – bez konieczności powtarzania jego 
nazwy.  
(2) Należy podać podstawowe informacje o ujęciu wody, a w razie potrzeby podać odniesienie do miejsca we wniosku, gdzie zawarte 
są niezbędne szczegóły szerszego opisu. Należy odnieść się do planu sytuacyjnego, na którym zaznaczone są wszystkie ujęcia wody.  
(3-4) Współrzędne geograficzne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 
163 ze zm.), w tym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247) 
(5) Kilometraż rzeki (w przypadku ujęcia z rzeki). Należy podać, na jakiej podstawie określono kilometraż (np. "Atlas podziału 
hydrograficznego Polski" Seria Atlasy i monografie IMGW Warszawa 2005:  
(http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=184). 
 

Tabela 3.4-2: Informacja o ujęciach wody podziemnej 

Kod ujęcia wody Nazwa i opis 
Współrzędne ujęcia 

  

1 2 3 4 

UPOD1    

UPOD2    

UPOD3    

…    
Objaśnienia do kolumn tabeli – analogicznie, jak do tabeli poprzedniej.  
 

Tabela 3.4-3: Informacja o innych źródłach wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji PZ i 
na inne potrzeby 

Kod źródła wody Nazwa i opis 

1 2 

WODOC1  

WODOC2  

ODPAD1  

…  
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) Należy przyjąć czytelny system symboli pozwalający na odnoszenie się do danego źródła wody – bez konieczności powtarzania jego 
nazwy. Źródłem tym może być woda wodociągowa, może być przetwarzany odpad o dużej zawartości wody itp.  
(2) Należy podać podstawowe informacje o źródle wody, a w razie potrzeby podać odniesienie do miejsca we wniosku, gdzie zawarte 
są niezbędne szczegóły szerszego opisu. Należy odnieść się do planu sytuacyjnego lub do schematu technologicznego, z których wynika 
usytuowanie źródła wody w przestrzeni lub w technologii.  
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3.4.3 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić cel i zakres zamierzonego korzystania z wód106 oraz określenie wielkości 
poboru wody107.  Cel korzystania z wody można zaprezentować poprzez odniesienie się do rozdziału „3.1 Informacje 
ogólne o przedmiocie wniosku”.  
 
 
 
 

 

3.4.3.1 Określenie wielkości poboru wody  

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale  należy podać informację określającą: 

 w m3 wielkość maksymalnego godzinowego poboru wody,  
 w m3 wielkość średniego dobowego poboru wody,  
 w m3 wielkość maksymalnego rocznego poboru wody,  

oraz informacje o nierównomiernościach poboru.  
 
Informacje te można przedstawić np. formie tabel, wg wzoru jak niżej. Poszczególne podpunkty podrozdziału 3.4.3.1 
powinny zostać wykorzystane do omówienia np. kwestii nierównomierności poboru (np. terminy pobierania wody 
w przypadku zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością), czy innych zagadnień, które są istotne 
z punktu widzenia dopuszczalności tej formy korzystania ze środowiska.  
 
W niniejszym podrozdziale należy się  odnieść do sytuacji rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii 
lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych108.  
Należy przedstawić wszystkie zidentyfikowane sytuacje, gdy instalacja będzie pracować w warunkach odbiegających 
od normalnych, co będzie skutkowało innymi niż normalne warunkami poboru wody. Należy pokazać, jak długo mogą 
trwać warunki odbiegające od normalnych (wraz z technicznym uzasadnieniem tego faktu), jaka może być częstotliwość 
tego rodzaju warunków. Jakie parametry poboru wody będą związane z warunkami odbiegającymi od normalnych. 
Należy podać informację o przyczynie istnienia warunków innych niż normalne w pracy instalacji.  
Zagadnienia dotyczące urządzeń pomiarowych mogą zostać uwzględnione w rozdziale dotyczącym monitoringu 
i pomiarów.  
 
 
 
 

 

                                                 
106 Art. 132 ustawy Prawo wodne  
107 Art. 132 ustawy Prawo wodne  
108 Art. 132 ustawy Prawo wodne  
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Tabela 3.4-4: Informacja o ilości pobieranej wody w warunkach normalnych 

Kod ujęcia 
wody 

ILOŚĆ WODY 

OKRESY POBORU 
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m3/s m3/h m3/d m3/mies m3/rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UPOW1        
UPOW2        
UPOW3        
UPOW4        
UPOD1        
UPOD2        

Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) Zgodnie z tabelami:  

 Tabela 3.4 1: Informacja o ujęciach wody powierzchniowej 
 Tabela 3.4 2: Informacja o ujęciach wody podziemnej  

 (2)-(6) Podanie wielkości poboru wody jako maksymalnej lub średniej wartości odniesionej do różnych przedziałów czasowych 
zobrazuje częściowo nierównomierność poboru wody. Bezpośrednio z ustawy Prawo wodne wynika konieczność podania przepływów: 
maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego. Propozycja dodatkowego podania wartości 
maksymalnej chwilowej oraz maksymalnej miesięcznej jest zaleceniem, w jakim sposób można spełnić wymaganie ustawy, 
aby przedstawić nierównomierność poboru wody. Jeśli w konkretnym przypadku zaproponowany sposób nie okaże się optymalny – 
można przyjąć inne sposoby prezentacji informacji wymaganej przez ustawę.  
(7) W przypadku sezonowości pracy ujęcia – należy wstawić odpowiednią informację.  
Tabela może podlegać rozbudowaniu lub powieleniu, jeśli jest wiele wariantów korzystania z ujęć wody. W sytuacjach 
nieskomplikowanych różnorodność poboru można wyjaśnić poprzez odpowiednie komentarze w kolumnie (7) oraz (8) oraz ewentualnie 
dodatkowy tekst poza tabelą.  
 
 
 
 

 
Tabela 3.4-5: Informacja o ilości pobieranej wody w warunkach odbiegających od normalnych – 

SYTUACJA A  

Kod ujęcia 
wody 

ILOŚĆ WODY 

OPIS SYTUACJI A UWAGI 
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m3/s m3/h m3/d m3/mies m3/rok
1 2 3 4 5 6 7 8 

UPOW1        
UPOW2        
UPOW3        
UPOW4        
UPOD1        
UPOD2        
…         
        

Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(1) Zgodnie z tabelami:  

 Tabela 3.4 1: Informacja o ujęciach wody powierzchniowej 
 Tabela 3.4 2: Informacja o ujęciach wody podziemnej  

(2)-(6) Podanie wielkości poboru wody jako maksymalnej lub średniej wartości odniesionej do różnych przedziałów czasowych 
zobrazuje częściowo nierównomierność poboru wody. Będzie też stanowić ramy do korzystania ze środowiska w sytuacjach 
eksploatacji instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.  
(7) Opis sytuacji, która powoduje, że mamy do czynienia z warunkami eksploatacji instalacji odbiegającymi od normalnych i 
że dochodzi do nietypowych poborów wody.  
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Dla każdej sytuacji należy sformułować odrębną tabelę opisującą warunki poboru wody.  
 

Tabela 3.4-6: Informacja o ilości pobieranej wody w warunkach odbiegających od normalnych – 
SYTUACJA B 

Kod ujęcia 
wody 

ILOŚĆ WODY 

OPIS SYTUACJI B UWAGI 
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m3/s m3/h m3/d m3/mies m3/rok
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
 
 
 

 

3.4.3.2 Informacje o przeznaczeniu pobieranej wody  

Komentarz:  
W tym podrozdziale należy zaprezentować bilans zużycia wody i wskazać, na jakie cele będzie zużywana woda. Cele te 
można pogrupować na różne sposoby i może to być np. wykorzystanie wody:  

 jako surowca będącego składnikiem produktu,  
 do tworzenia roztworów chemicznych,  
 do rozpuszczania surowców i tworzenia odpowiednich mieszanin,  
 do celów chłodzenia,  
 do mycia instalacji,  
 do zraszania placów magazynowych,  
 do tworzenia mgły wodnej,  
 do tworzenia kurtyny wodnej,  
 do roztwarzania surowców w procesie hydrolizy,  
 do płukania.  

Woda może być również wykorzystywana dla celów porządkowych, do utrzymania zieleni, jak również na potrzeby 
bytowo-sanitarne, jak i dla celów przeciwpożarowych. Informację tę można przedstawić przy wykorzystanie tabeli, jak 
niżej:  
 

Tabela 3.4-7: Informacje o przeznaczeniu wody 

Źródło wody 
Całkowite 
zużycie 
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[m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] m3/rok] m3/rok]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UPOW1          
UPOW2          
UPOW3          
UPOW4          
UPOD1          
UPOD2          
ODPAD1          
…          
          
          
OGÓŁEM:    

Objaśnienia do kolumn tabeli:  
1) Zgodnie z tabelami:  

 Tabela 3.4-1: Informacja o ujęciach wody powierzchniowej 
 Tabela 3.4-2: Informacja o ujęciach wody podziemnej  
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 Tabela 3.4-3: Informacja o innych źródłach wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji PZ i na inne potrzeby 
(2) Całkowite roczne zużycie wody z danego ujęcia lub źródła wody.  
(3)-(10) i więcej: Całkowite roczne zużycie wody z danego ujęcia/źródła z przeznaczeniem na różne potrzeby opisane w nagłówku 
kolumny.  
 
 
 
 

3.4.4 Oddziaływanie na środowisko   

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić: 

 informacje o wodach objętych pozwoleniem,  
 uwarunkowania mogące mieć wpływ na warunki pozwolenia (stan prawny nieruchomości usytuowanych w 

zasięgu  korzystania z wód, obowiązku w stosunku do osób trzecich), 
 ustalenia programów i planów, które mogą warunkować wydanie pozwolenia oraz 
 oddziaływaniu, jakie pobór wody wywiera na środowisko.  

3.4.4.1 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem zintegrowanym  

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy podać charakterystykę wód (powierzchniowych i podziemnych) będących w zasięgu 
oddziaływania zakładu109. 
 

3.4.4.1.1 Wody podziemne  
Komentarz:  
Niniejszy podrozdział należy wypełnić w przypadku poboru wody ze źródeł podziemnych. 
W tym podrozdziale należy przedstawić informacje o źródle wody. Informacja o źródle pobieranej wody powinna 
obejmować charakterystykę wód objętych pozwoleniem zintegrowanym110, w tym jakość wody w źródle i inne informacje 
dotyczące parametrów ujęcia wód podziemnych (należy opisać korzystając z dokumentacji hydrogeologicznej). 
W przypadku poboru wód podziemnych obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest dokumentacja hydrogeologiczna111.  
Dokumentacja hydrogeologiczna może być obszernym dokumentem i odnosić się do wielu zagadnień. Poniżej w tabeli  
zaproponowano zestaw zagadnień, które mogą być przedmiotem tego opracowania i które w skrócie należałoby 
zaprezentować w tym miejscu wniosku – odnosząc się do źródła, czyli do dokumentacji hydrogeologicznej.  
 
 

Tabela 3.4-8: Zestawienie podstawowych informacji wynikających z dokumentacji 
hydrogeologicznej 

Zagadnienie 
Ustalenia dokumentacji 

hydrogeologicznej 
Uwagi 

1 2 3 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia    

Depresja w otworach wchodzących w skład ujęcia  
oraz depresja rejonowa  
i depresja regionalna 

  

Zasięg oddziaływania ujęcia   

Bilans zasilania,  
kierunki dopływu wód do ujęcia,  
granice obszaru zasilania i obszaru zasobowego, 
z uwzględnieniem współoddziaływania z sąsiednimi 
ujęciami wód podziemnych; 

  

Charakterystyka i prognoza trwałości oraz wahań 
właściwości fizycznych, składu chemicznego i stanu 
bakteriologicznego wody 

  

Opis stanu środowiska w obrębie obszaru zasobowego 
ujęcia  

  

                                                 
109 Art. 132 ustawy Prawo wodne  
110 Art. 132 ustawy Prawo wodne  
111 Art. 131 ustawy Prawo wodne  
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Tabela 3.4-8: Zestawienie podstawowych informacji wynikających z dokumentacji 
hydrogeologicznej 

Zagadnienie 
Ustalenia dokumentacji 

hydrogeologicznej 
Uwagi 

1 2 3 

oraz ocena zagrożeń dla jakości ujmowanych wód 
podziemnych ze strony rozpoznanych ognisk 
zanieczyszczeń 

Analiza potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód 
podziemnych 

  

Zalecenia co do racjonalnej eksploatacji ujęcia dla jego 
właściciela,  
w tym do prowadzenia obserwacji i pomiarów podczas jego 
eksploatacji,  
oraz uzasadnienie do prowadzenia monitoringu 
osłonowego ujęcia  

  

Inne…    
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
1) Zagadnienia wymienione w pierwszej kolumnie wynikają bezpośrednio z treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 
2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 596) i odniesienie 
do nich należy znaleźć w dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej w związku z zamiarem realizacji ujęcia wód podziemnych. 
Dokumentacja hydrogeologiczna jest załącznikiem do wniosku112.  
 
 
 
 

 

3.4.4.1.2 Wody powierzchniowe  
Komentarz:  
Niniejszy podrozdział należy wypełnić w przypadku poboru wody ze źródeł powierzchniowych. 
W tym punkcie należy przedstawić informacje o wodach powierzchniowych będących  źródłem wody. Informacje 
o charakterystyce wód powierzchniowych zaleca się podać korzystając z wzorców tabel przedstawionych poniżej. 

                                                 
112 Art. 131 ust. 2b ustawy Prawo wodne  
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Tabela 3.4-9: Informacje o wodach powierzchniowych: ogólne oraz odnoszące się do punktu 

poboru wody 
1 Nazwa źródła wody   

2 
Określenie miejsca 
poboru wody 

Wstawienie danych z tabeli: Tabela 3.4-1: Informacja o ujęciach wody powierzchniowej Tabela 
3.6-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie ścieków oraz sposób 
i miejsce odprowadzania ścieków 

3 
Dorzecze / 
Region wodny / 
Zlewnia 

Należy podać przynajmniej dorzecze113. 

4 

Rodzaj źródła wody Rodzaj źródła wody to114: 
a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, albo  
b) sztuczny zbiornik wodny, albo  
c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, albo  
d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. 

5 
Naturalny /  
silnie zmieniony / 
sztuczny  

Należy odnieść się do sytuacji, czy jest to silnie zmieniona115, czy sztuczna116 jednolita część wód 
powierzchniowych. 

6 

Typ wód 
powierzchniowych  

Określenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 „Typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie 
tych wód” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549). 

7 

Uwarunkowania 
hydrologiczne  

Jeśli jest to rzeka, to należy podać przepływy charakterystyczne, w tym przede wszystkim: 
SNQ - przepływ najniższy ze średnich z wielolecia,  
przepływ dyspozycyjny zwrotny lub bezzwrotny,  
przepływ nienaruszalny117,  
ale również inne wartości– takie jak np. WWQ - przepływ najwyższy z wysokich z wielolecia, SWQ 
- przepływ najwyższy ze średnich z wielolecia, SSQ - przepływ średni z wielolecia, NNQ - przepływ 
najniższy z niskich z wielolecia. 
Dane te należy podać w odniesieniu do przekroju rzeki, w którym będzie ujęcie/wylot. 

8 
Uwarunkowania 
wynikające 
z ochrony przyrody 

Należy wpisać, że istnieją (lub nie) i odnieść się do ustaleń z rozdziału 3.3.3.1.7 Informacja 
o formach ochrony przyrody 

9 

Uwarunkowania 
dodatkowe 
wynikające 
z warunków 
korzystania z wód 
regionu wodnego 
lub warunków 
korzystania z wód 
zlewni 

Należy wpisać, że istnieją lub nie istnieją – bez opisywania szczegółów, które zawarte są 
w rozdziale 3.3.3.1.6 Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania 
pozwolenia zintegrowanego w zakresie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej.  

10 
Inne uwarunkowania  Należy wpisać, że istnieją lub nie istnieją – bez opisywania szczegółów, które zawarte są 

w odpowiednich ustaleniach opisanych we wniosku, np. w rozdziale 3.3.3.1.3 Obowiązki 
ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 

 
 

Tabela 3.4-10: Informacje o jakości wód powierzchniowych w punkcie poboru wody 

Lp. 
Wskaźniki jakości wody 

(fizykochemiczne, biologiczne, 
hydromorfologiczne) 

Jednostki 
miary 

Wyniki pomiarów 

1 2 3 4 

    
    
    

Uwaga do tabeli:  
Należy przedstawić wskaźniki charakterystyczne dla danej części wód. Nade wszystko powinno przedstawić się wszystkie wskaźniki 
odzwierciedlające jakość części wód, które mogą ulec zmianie wskutek poboru wody. Przedstawiając dane dot. jakości wód należy 
powołać się na laboratorium, które wykonywało badania, na metodę badawczą oraz na numer akredytacji lub innego potwierdzenia 
kompetencji wydanego dla laboratorium odnoszącego się do każdego ze wskaźników z osobna. Należy również wyraźnie wskazać, 
w jaki sposób i przez kogo pobierane były próbki kierowane do badań w danym laboratorium. Informacje te można przedstawić jako 
przypisy do tabeli lub można załączyć sprawozdania/protokoły z badań laboratoryjnych zawierające wszystkie te informacje.  

                                                 
113 Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne 
114 Art. 9 ust. 1 pkt 4c ustawy Prawo wodne  
115 Art. 9 ust. 1 pkt 13d ustawy Prawo wodne 
116 Art. 9 ust. 1 pkt 13m ustawy Prawo wodne 
117 Art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
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Jeśli są dostępne takie dane, to informację o jakości wody należy podać dla punktu powyżej i poniżej zrzutu ścieków.  
 
 
 
 

3.4.4.2 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód 

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy podać stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli118. Obowiązek ten realizuje się najczęściej 
poprzez analizę wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. 
 
 
 
 

3.4.4.3 Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób 
trzecich  

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić opis obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku 
do osób trzecich119. Należy również wskazać sposoby wypełnienia tych obowiązków.  
 
 
 
 

3.4.4.4 Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania 
pozwolenia zintegrowanego w zakresie poboru wody  

Komentarz: 
W podrozdziałach poniżej należy wskazać na uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych120. 
i strategicznych.  
 

3.4.4.4.1 Ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustalenia 
warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Komentarz: 
W tym podrozdziale należy przedstawić ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz warunki 
korzystania z wód regionu wodnego. 
 
Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy zostały opublikowane w Monitorach Polskich. We wniosku należy 
dokonać odpowiednich wypisów relewantnych ustaleń.  

Nazwa planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Monitor Polski 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły M.P. 2011 r. Nr 49 poz. 549 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru M.P. 2011 r. Nr 38 poz. 425 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju M.P. 2011 r. Nr 51 poz. 560 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna M.P. 2011 r. Nr 58 poz. 578 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły M.P. 2011 r. Nr 55 poz. 566 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej M.P. 2011 r. Nr 59 poz. 923 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu M.P. 2011 r. nr 37 poz. 424 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby M.P. 2011 r. nr 52 poz. 561 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ucker M.P. 2011 r. Nr 56 poz. 567 
Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html  

                                                 
118 Art. 132 ustawy Prawo wodne 
119 Art. 132 ustawy Prawo wodne 
120 Art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne  
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Warunki korzystania z wód regionu wodnego opracowuje właściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej. 
 
W przypadku planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zaleca się przedstawienie informacji o jednolitych 
częściach wód, na które oddziałuje pobór wody, określić cele środowiskowe dla jednolitych części wód na które oddziałuje 
pobór wód oraz informację czy istnieje zagrożenie w ich osiągnięciu ze względu na oddziaływanie instalacji. 
 
W przypadku, gdy warunki korzystania z wód regionu wodnego nie zostały jeszcze opublikowane, w niniejszym rozdziale 
zaleca się zawrzeć taką informację.  
 
 
 
 

 

3.4.4.4.2 Ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
Komentarz: 
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy opracowuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
natomiast plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych opracowują regionalne zarządy gospodarki 
wodnej.  
W niniejszym rozdziale należy się odnieść do zapisów wyżej wymienionych dokumentów oraz wskazać czy nie istnieją 
uwarunkowania/obowiązki, które należy uwzględnić przy planowaniu korzystania z wód lub w związku z sytuacjami 
awaryjnymi. 
W przypadku, gdy dokumenty nie zostały jeszcze opublikowane, w niniejszym rozdziale zaleca się zawrzeć taką 
informację.  
W przypadku, jeżeli dokumenty nie zostały opracowane, zaleca się wskazanie czy instalacja jest położona  na obszarze 
narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, czy też na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Informacji te mogą 
pochodzić z następujących źródeł:  

 http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 
 http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html 

 
 
 
 

 

3.4.4.4.3 Ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy 
Komentarz: 
Plany przeciwdziałania skutkom suszy dla obszaru dorzeczy opracowuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, natomiast 
przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów wodnych opracowują regionalne zarządy gospodarki wodnej.  
 
W niniejszym podrozdziale należy odnieść się do ww. dokumentów i wskazać, czy plany mogą tworzyć uwarunkowania 
dla poboru wody.  
W przypadku, gdy dokumenty nie zostały jeszcze opublikowane, w niniejszym rozdziale zaleca się zawrzeć taką 
informację.  
 
 
 
 

 

3.4.4.4.4 Ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
Komentarz: 
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został opublikowany w M.P. 2010 nr 58 poz. 775, jego aktualizacja 
została opublikowana w M.P. 2011 nr 62 poz. 589 
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, poza przypadkiem, kiedy instalacja objęta wnioskiem będzie 
oczyszczalnią ścieków komunalnych, nie dotyczy instalacji PZ. Niemniej jednak odniesienie się do jego zapisów jest 
obligatoryjne.  Zaleca się aby w niniejszym podrozdziale  należy odnieść się do zapisów programu, poprzez wskazanie 
np. nazwy aglomeracji, na terenie której zlokalizowana jest instalacja oraz informacji czy jest to aglomeracja kluczowa 
dla realizacji programu. 
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3.4.4.4.5 Ustalenia krajowego programu ochrony wód morskich 
Komentarz: 
Odnoszenie się do ustaleń krajowego programu ochrony wód morskich  nie jest obligatoryjnym elementem wniosku o 
wydanie pozwolenia. Zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać zapisów tego 
programu. W celu usprawnienia procesu wydawania pozwolenia zintegrowanego zaleca się  we wniosku odniesienie się 
również do zapisów tego programu. 
 
 
 
 

 

3.4.4.4.6 Ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 
Komentarz: 
Odnoszenie się do ustaleń warunków korzystania z wód zlewni nie jest obligatoryjnym elementem wniosku o wydanie 
pozwolenia. Zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać zapisów tego 
dokumentu. W celu usprawnienia procesu wydawania pozwolenia zintegrowanego zaleca się  we wniosku odniesienie  
się również do zapisów tego dokumentu. 
 
 
 
 
 

 

3.4.4.4.7 Wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych 
do rejestru zabytków oraz wynikające z odrębnych przepisów 

Komentarz: 
Odnoszenie się do wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz 
wynikających z odrębnych przepisów nie jest obligatoryjnym elementem wniosku o wydanie pozwolenia. Zgodnie z art. 
125 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać tych wymagań. W celu usprawnienia procesu 
wydawania pozwolenia zintegrowanego zaleca się  we wniosku odniesienie  się również do tych wymagań .  
 
 
 
 

3.4.4.5 Analiza oddziaływania poboru wody na środowisko  

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić informacje o oddziaływaniu, jakie pobór wody wywiera na środowisko. 
Informacje te powinny obejmować następujące zagadnienia:  

 określenie ograniczenia poboru (ilość, rozkład w czasie) wynikające z konieczności zachowania przepływu 
nienaruszalnego i możliwości korzystanie z odpowiedniego przepływu dyspozycyjnego [dotyczy wód 
powierzchniowych] albo zasobów eksploatacyjnych [dotyczy wód podziemnych] oraz niepogorszenia jakości 
wód podziemnych i powierzchniowych;  

 przedstawienie informacji o wykonaniu (lub zamiarze wykonania) urządzeń zapobiegających szkodom 
lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania pozwolenia zintegrowanego na wnioskowanych warunkach; 

 przedstawienie informacji o zrealizowanych lub planowanym zakresie do realizacji niezbędnych przedsięwzięć 
ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.  

 
Należy również odnieść się do uwarunkowań zidentyfikowanych w podrozdziałach: 

 3.4.4.1 Informacja o wodach podziemnych i wodach powierzchniowych będących w zasięgu oddziaływania 
zakładu 

 3.4.4.4 Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania pozwolenia 
zintegrowanego w zakresie poboru wody. 
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3.4.5 Monitoring i wyniki pomiarów 

Komentarz:  
Sposób i zakres monitoringu procesów technologicznych, wielkości poboru, jakości pobranej wody, czy stanu środowiska 
powinien być związany z ustaleniami wynikającymi m.in. ze stosowania najlepszej dostępnej techniki.  
 
Celem opisu monitoringu jest wykazanie, że wnioskodawca zidentyfikował potrzeby w zakresie monitorowania 
odpowiednich parametrów, uwzględniając: 

 prawne obowiązki w zakresie pomiarów poboru wody; 
 zasady ewidencjonowania wyników pomiarów oraz ich przechowywania przez odpowiedni okres;  
 zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych;  
 sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej;  
 sposób i częstotliwość przekazywania niezbędnych informacji i danych, organowi właściwemu do wydania 

pozwolenia, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i ewentualnie innym organom administracji 
publicznej.  

 
Wynikające wprost z przepisów prawa obowiązki monitoringowe zostały określone w dwóch rozporządzeniach:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1542); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366).  

 
Ponadto w dokumentach referencyjnych BAT również mogą zostać omówione istotne sposoby monitorowania dotyczące 
poboru, czy zużycia wody.  
 
Należy zwrócić uwagę, że obecnie obowiązkowy monitoring dotyczy ilości pobieranej wody i obowiązuje od progu 
100 m3/d (nominalne zapotrzebowanie).  

3.4.5.1 Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody w stanie 
surowym  

Komentarz:  
W tym podrozdziale należy wymienić i krótko opisać urządzenia służące do pomiaru i rejestracji ilości pobieranej wody. 
Należy również przedstawić częstotliwość i metody prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody.  
Należy opisać sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych (może to odnosić się do mierzenia 
poboru na podstawie czasu pracy urządzeń i odniesieniu do ich wydajności). W przypadku poboru wód podziemnych 
należy również określić zasady prowadzenia okresowych pomiarów wydajności ujęcia i poziomu zwierciadła wody 
w studni, jak i inne pomiary wynikające z dokumentacji hydrogeologicznej (patrz: Tabela 3.4-8: Zestawienie 
podstawowych informacji wynikających z dokumentacji hydrogeologicznej).  
 
W załączniku należy załączyć schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych. Schemat ten może mieć charakter planu 
sytuacyjnego, na którym określone zostanie miejsce w przestrzeni, gdzie znajdują się urządzenia pomiarowe lub schematu 
technologicznego, na którym określone zostaną punkty, w których umieszczone zostały urządzenia pomiarowe. Istotne 
jest, by wykazać, że: 
(A) urządzenia pomiarowe pozwalają na nadzorowanie poboru i zużycia wody w taki sposób, który może przyczynić się 
do zapobiegania niekontrolowanym stratom i do ograniczenia zużycia wody;  
(B) urządzenia pomiarowe pozwalają na nadzorowanie ilości i jakości odprowadzanych ścieków w taki sposób, który 
pozwala na utrzymywanie zgodności z warunkami odprowadzania ścieków oraz który pozwala na odpowiednio szybką 
do skali problemu identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie. 
 
W przypadku, jeżeli w związku z eksploatacją ujęcia wody konieczne było lub będzie rozmieszczenie znaków żeglugowych 
(np. kiedy czerpnia ujęcia wody wyprowadzona jest w głąb zbiornika wodnego lub cieku i może wraz z rurociągiem 
stanowić podwodną, niewidoczną przeszkodę dla żeglugi), schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych może również 
zawierać rozmieszczenie znaków żeglugowych. Schemat rozmieszczenia znaków żeglugowych może stanowić odrębny 
załącznik. 
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3.4.5.2 Sposób i zakres prowadzenia pomiarów jakości pobieranej wody w stanie 
surowym 

Komentarz:  
W tym podrozdziale należy  opisać sposób (metody pomiarowe) i zakres pomiarów jakości wody pobieranej ze środowiska 
(badane parametry). Należy również przedstawić i scharakteryzować sposób poboru próbek wody, w tym urządzenia 
służące do poboru próbek wody a także częstotliwość prowadzenia pomiarów 
 
 
 
 

3.4.5.3 Monitorowanie cieku w celu obserwacji warunków związanych 
z ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z konieczności zachowania 
przepływu nienaruszalnego  

Komentarz:  
Niniejszy podrozdział należy wypełnić w przypadku poboru wody ze źródeł powierzchniowych. 
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić informacje dotyczące monitorowania zachowania przepływu 
nienaruszalnego np.  poprzez monitoring wskazań wodowskazu własnego czy państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej 
 
 
 
 

3.4.5.4 Wyniki prowadzonych pomiarów ilości i jakości pobieranej wody 

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić wyniki pomiarów ilości oraz jakości pobieranej wody, jeżeli były 
prowadzone. Można również wskazać załącznik, w którym przedstawiono wyniki pomiarów.  
 
 
 
 

 

3.4.5.5 Monitoring procesów technologicznych, w tym monitoring zużycia wody  

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić, w jaki sposób monitorowane są procesy technologiczne ze względu na 
zużycie wody. Monitoring ten może polegać np. odczytach podliczników zainstalowanych na poszczególnych elementach 
instalacji PZ lub na obliczeniach użycia wody do procesu na podstawie np. receptur czy innych danych 
charakteryzujących proces technologiczny  
 
 
 
 

3.4.6 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie zużycia wody   

3.4.6.1 Najlepsze dostępne techniki 

Zasadniczym elementem dowiedzenia spełniania wymagań BAT jest wykazanie dotrzymania granicznych wielkości 
emisyjnych określonych w konkluzjach BAT. Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) 
zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie poboru wód, w tym miejscu 
wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i 
BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ, m.in. zapewnienia racjonalnego zużycia 
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wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, wykorzystywanie procesów i metod, które zostały skutecznie 
zastosowane w skali przemysłowe oraz postępu naukowo-technicznego.  
 
Jak wynika z zacytowanej treści art. 143 ustawy POŚ - poza dokumentami referencyjnymi BAT121 w odniesieniu się 
do ww. wymagań pomocne mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające zastosowanie do danej instalacji, 
gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska122, 
jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie w językach obcych. Wiele 
interesujących wytycznych ogólnych oraz branżowych przetłumaczonych na język polski dostępnych jest bezpłatnie 
po zalogowaniu się w serwisie www.eko-net.pl 

3.4.6.1.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 
Komentarz:  
W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie poboru i zużycia wody 
z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT123 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne 
techniki”124.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 
2.4-4. 
 
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego 
z zapisami zawartymi w tych dokumentach125. .  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

Tabela 3.4-11: Najlepsze dostępne techniki w zakresie ograniczenia poboru i zużycia wody 
 Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 

1 2 3 

   
   
   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) - kolejne techniki w zakresie ograniczenia poboru i zużycia wody opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne 
techniki” w dokumencie BREF 
(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.  
 
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów. 
 

3.4.6.1.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  
Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom 
BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. 
Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości 
zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się 
na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń 
oraz rachunek kosztów i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 
alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 

                                                 
121 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 
122 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ 
123 Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ 
124 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
125 W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki 
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3.4.6.2 Zapobieganie i ograniczanie zużycia wody 

Komentarz:  
W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych 
sposobach ograniczania poboru i zużycia wody (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub BREFach) może zrobić to w 
tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające zastosowanie do danej 
instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska126, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie w językach 
obcych. Wiele interesujących wytycznych ogólnych oraz branżowych przetłumaczonych na język polski dostępnych jest 
bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie www.eko-net.pl 
 
 
 
 

3.4.7 Proponowane warunki pozwolenia 

Komentarz:  
Do podrozdziału tego wnioskujący przenosi odpowiednie dane wybrane z opisów zawartych w tym rozdziale, które mają 
ułatwić sformułowanie pozwolenia. W zależności od objętości wniosku i stopnia jego skomplikowania dane te można 
przenieść do tego podrozdziału wprost lub można zawrzeć w nim odniesienia do odpowiednich miejsc w podrozdziałach.  
Należy pamiętać, aby wyraźnie wskazać, które instalacje podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 
a które ujęte są we wniosku na mocy Art. 203 ust. 3 ustawy POŚ.  
 
 
 
 

 
 

                                                 
126 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ 
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3.5 Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących 
własnością innych podmiotów 

Komentarz:  
Niniejszy podrozdział należy wypełnić w przypadku, gdy ścieki powstające w instalacji PZ wprowadzane są do  
zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych127.  
W takim przypadku rozdział Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi należy usunąć. 

3.5.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście 
odprowadzania ścieków 

Komentarz:  
Większość ogólnych informacji o instalacji i jej funkcjonowaniu znajduje się w rozdziale „3.1 Informacje ogólne 
o przedmiocie wniosku”. W tym podrozdziale wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, których umieszczenie w Rozdziale 3.1 niepotrzebnie 
komplikowałoby i zaciemniało ogólny opis instalacji. Będą to m.in. dostosowane do omawianego zagadnienia 
odprowadzania ścieków: 

 informacje o stosowanych urządzeniach i technologiach, w szczególności informacje o charakterystyce 
technicznej źródeł powstawania ścieków oraz przyłączy do zewnętrznej kanalizacji,  

 informacje o ocenie stanu technicznego urządzeń będących źródłem ścieków bądź ograniczających ich ilość 
lub zanieczyszczenie,  

 informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.  
 
Zaleca się  zamieszczenie uzupełnień do schematów technologicznych128 (wskazujących na przykład na różne warianty 
pracy źródeł ścieków lub wylotów ścieków lub pokazujących, którym przyłączem wprowadzane są ścieki, z których źródeł) 
lub bilansu masowego129.  
 
Uregulowania związane z wprowadzaniem ścieków do kanalizacji będą ujęte w umowie z przedsiębiorstwem 
odbierającym ścieki. Uwarunkowania dotyczące wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych mogą być również 
zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych 
zawierających substancje szczególnie  szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane. 
Zaleca się również odniesienie do zapisów umowy na dostawy wody (w przypadku dostarczania wody z wodociągu) oraz 
zapisów pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód (w przypadku, gdy woda pobierana ze środowiska nie jest 
wykorzystywana wyłącznie na potrzeby instalacji PZ. 
 
 
 
 

3.5.2 Ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

Komentarz: 
W przypadku, gdy ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi, czyli gdy będą wprowadzane do zewnętrznych 
urządzeń kanalizacyjnych, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać informacje o 
proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków  odprowadzanych z instalacji PZ do zewnętrznych urządzeń 
kanalizacyjnych130. 

3.5.2.1 Proponowana ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

Komentarz: 
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić ogólną proponowaną ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych. Zaleca się przedstawienie tych informacji za pomocą poniższych parametrów: : 

                                                 
127 Art. 208 ust. 2 pkt d) ustawy POŚ 
128 Art. 184 ustawy POŚ 
129 Art. 184 ustawy POŚ 
130 Art. 208 ust. 2 pkt d) ustawy POŚ 
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 w m3 wielkość maksymalnej godzinowej ilości ścieków wprowadzanych do kanalizacji,  
 w m3 wielkość średniej dobowej ilości ścieków wprowadzanych do kanalizacji,  
 w m3 wielkość maksymalnej rocznej ilości ścieków wprowadzanych do kanalizacji.  

 
 
 
 

3.5.2.2 Stan i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić stan i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych131. 
Zaleca się aby przedstawić zarówno rzeczywisty stan i skład ścieków oraz odniesienie do dopuszczalnych wartości 
wskaźników określonych w umowie na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz określonych  w 
rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych  oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 
964). 
Zaleca się przedstawienie powyższych informacji w tabeli wg wzoru zaproponowanego poniżej. 
 

Tabela 3.5-1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz wartości wskaźników 
zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach 

Wskaźnik Jednostka

Wartość 
wskaźnika w 

odprowadzanych 
ściekach 

Dopuszczalna 
wartość wskaźnika 

wg umowy na 
odprowadzanie 

ścieków / 
pozwolenia 

wodnoprawnego 

Dopuszczalna 
wartość wskaźnika 

wynikające z 
przepisów132 

Graniczne 
wielkości 

emisyjne (GWE)

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
   

Objaśnienia do kolumn tabeli 
(3) Należy wpisać wartość wskaźnika w odprowadzanych ściekach na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów 
(6) Należy wpisać wartość GWE dla wskaźnika określoną w konkluzjach BAT, w przypadku, gdy nie opublikowano 
konkluzji BAT lub w konkluzjach BAT dla wskaźnika nie określono GWE należy wpisać BRAK. 
 
 
 
 

3.5.3 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie emisji   

3.5.3.1 Najlepsze dostępne techniki 

Zasadniczym elementem dowiedzenia spełniania wymagań BAT jest wykazanie dotrzymania granicznych wielkości 
emisyjnych określonych w konkluzjach BAT. Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) 
zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie ilości ścieków i poprawę ich 
jakości, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w 
konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ, m.in. zapewnienia 
racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; ograniczania wielkości emisji; wykorzystywania 
procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej oraz postępu naukowo-technicznego.  

3.5.3.1.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 
Komentarz:  

                                                 
131 Art. 208 ust. 2 pkt d) ustawy POŚ 
132 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych  oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 964) 
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W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie ograniczenia ilości ścieków 
i poprawy ich jakości z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT133 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych 
„Najlepsze dostępne techniki”134.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 
2.4-4. 
 
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego 
z zapisami zawartymi w tych dokumentach135. .  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

Tabela 3.5-2: Najlepsze dostępne techniki w zakresie wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych

 Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 
1 2 3 

   
   
   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) - kolejne techniki w zakresie ograniczenia ilości ścieków i poprawy ich jakości opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze 
dostępne techniki” w dokumencie BREF 
(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.  
 
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów. 
 

3.5.3.1.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  
Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między stanem faktycznym a zaleceniami konkluzji BAT lub dokumentów BREF, 
w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić 
uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości zastosowania techniki określonej jako 
najlepsza dostępna w odpowiednich konkluzjach BAT lub BREFach. W uzasadnieniu można powołać się na zagadnienia 
wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń oraz rachunek kosztów 
i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 
alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 
 

 

3.5.3.2 Zapobieganie i ograniczanie emisji 

W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych 
sposobach ograniczenia ilości ścieków i poprawy ich jakości (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub BREFach) 
może zrobić to w tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające zastosowanie 
do danej instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska136, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie w językach 
obcych. Wiele interesujących wytycznych ogólnych oraz branżowych przetłumaczonych na język polski dostępnych jest 
bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie www.eko-net.pl 

                                                 
133 Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ 
134 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
135 W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki 
136 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ 
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3.5.4 Proponowane warunki pozwolenia  

Komentarz:  
Do podrozdziału tego należy przenieść odpowiednie dane wybrane z opisów zawartych w tym rozdziale, które mają 
ułatwić sformułowanie pozwolenia. W zależności od objętości wniosku i stopnia jego skomplikowania dane te można 
przenieść do tego podrozdziału wprost lub można zawrzeć w nim odniesienia do odpowiednich miejsc w podrozdziałach 
niniejszego rozdziału.   
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3.6 Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  

Komentarz:  
Niniejszy podrozdział należy wypełnić w przypadku, gdy ścieki powstające w instalacji PZ wprowadzane są do  wód lub 
do ziemi.  
W takim przypadku rozdział Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 
podmiotów należy usunąć. 
 
W przypadku odprowadzania z instalacji PZ ścieków do wód lub do ziemi wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego 
powinien spełniać wymagania określone dla wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi137.  
 
Należy podkreślić, iż ilość i skład ścieków bytowych i deszczowych nie powinny być objęte wnioskiem o pozwolenie 
zintegrowane, gdyż  ścieki te powstają niezależnie od eksploatacji instalacji PZ. Zgodnie z  art. 208 ust. 2 pkt 1 lit. d138 
ustawy POŚ przedmiotem wniosku powinny być ścieki przemysłowe. Jeśli ścieki bytowe lub wody opadowe lub roztopowe 
są wykorzystywane w całości lub w części w instalacji, to powinny być uwzględnione w treści wniosku o wydanie 
pozwolenia zintegrowanego w kontekście gospodarki surowcowej, w bilansie wodno-ściekowym, jednak nie wtedy, gdy są 
jako ścieki tych dwóch rodzajów odprowadzane do środowiska lub do kanalizacji.  
 
 
 
 

3.6.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście 
odprowadzania ścieków 

Komentarz:  
Większość ogólnych informacji o instalacji i jej funkcjonowaniu znajduje się w rozdziale „3.1 Informacje ogólne 
o przedmiocie wniosku”. W tym podrozdziale wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi , których umieszczenie w Rozdziale 3.1 niepotrzebnie komplikowałoby 
i zaciemniało ogólny opis instalacji. Będą to m.in. dostosowane do omawianego zagadnienia odprowadzania ścieków139: 

 informacje o stosowanych urządzeniach i technologiach, w szczególności informacje o charakterystyce 
technicznej źródeł powstawania ścieków oraz miejsc (wylotów), w których są one wprowadzane do środowiska 
lub do zewnętrznej kanalizacji,  

 informacje o ocenie stanu technicznego urządzeń będących źródłem ścieków bądź ograniczających ich ilość 
lub zanieczyszczenie,  

 opisy zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, w tym opisy wariantów środków zapobiegających 
powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,  

 informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.  
 
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić schemat technologiczny instalacji wraz z bilansem masowym i rodzajami 
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska140. 
Należy  podkreślić, że informacje powinny być przedstawione w sposób bardziej szczegółowy niż blokowy (ogólny) 
schemat technologiczny. 
 
Ponadto może okazać się także konieczne zamieszczenie uzupełnień do schematów technologicznych141 (wskazujących 
na przykład na różne warianty pracy źródeł ścieków lub wylotów ścieków lub pokazujących, który wylot odprowadza 
ścieki, z których źródeł) lub bilansu masowego142.  
 
Bezpośrednim wymaganiem wynikającym z ustawy Prawo wodne143 jest przedstawienie informacji o sposobie 
zagospodarowania osadów ściekowych. Informacja ta będzie zawarta w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami.  

                                                 
137 Art. 208 ust. 1 ustawy POŚ 
138 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także (…) informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o (…) 

prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi (…).  
139 Art. 184 ustawy POŚ  
140 Art. 132 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo wodne 
141 Art. 184 ustawy POŚ 
142 Art. 184 ustawy POŚ 
143 Art. 132 ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo wodne 
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3.6.2 Instalacje i urządzenia wodne służące do gromadzenia, oczyszczania oraz 
odprowadzania ścieków 

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy przedstawić opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania 
oraz odprowadzania ścieków144, w tym określenie położenia wylotów ścieków za pomocą współrzędnych 
geograficznych145.  
 

W załączniku należy załączyć: 
 mapę sytuacyjno-wysokościową ternu, na której przedstawiony zostanie plan urządzeń wodnych, zaznaczony 

zostanie zasięg zamierzonego korzystania z wód oraz oznaczenie nieruchomości i ich powierzchnia,  
 rysunki zasadniczych przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń wodnych; w przypadku odprowadzania 

ścieków do rzeki należy załączyć przekroje koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych; 
informacje te powinny zostać przedstawione w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, 

 schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych – na schemacie należy pokazać powiązania 
poszczególnych urządzeń wodnych z instalacją. 

 
W przypadku, jeżeli pobór wody następuje ze środowiska rozsądne i praktyczne wydaje się umieszczenie na jednym 
rysunku/schemacie zarówno urządzeń związanych z poborem wody, jak i z odprowadzaniem ścieków. W takiej sytuacji, 
należy w tym miejscy przywołać numery załączników, w których informacje zostały przedstawione. 
 
 
 
 

3.6.3 Cel i zakres wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi  

Komentarz:  
W tym miejscu należy ogólnie określić aktualne i planowane: 

 źródła powstawania ścieków,  
 miejsca wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi lub do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych,  
 jakość i ilości ścieków, 

w podziale na poszczególne strumienie ścieków – tak, jak to wynika z technologii zakładu i z układu systemu 
wodociągowo-kanalizacyjnego.  
Należy wskazać na źródła informacji, na podstawie których określono ilość i jakość ścieków.  
 
 
 
 

3.6.4 Charakterystyka strumieni ścieków i miejsc odprowadzania ścieków 
do środowiska 

Komentarz: 
W tym podrozdziale należy przedstawić syntetyczne zestawienie przedmiotu tej części wniosku, czyli każdego przypadku 
odprowadzania ścieków do środowiska lub do zewnętrznych urządzeń do kanalizacyjnych. Należy wskazać na każdy wylot 
do środowiska lub do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych i należy wskazać na to, jakie strumienie ścieków są 
wprowadzane za pomocą każdego z wylotów: 

 ścieki przemysłowe, w tym wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania,  
 ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne,  
 ścieki inne niż ścieki przemysłowe i ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne,  
 ścieki z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów,  

                                                 
144 Art. 132 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo wodne 
145 Art. 132 ust. 2a ustawy Prawo wodne 



Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 
 

 

62 

 ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,  
 ścieki przemysłowe o zawartości sumy chlorków i siarczanów powyżej 1500 mg/l,  
 ścieki oczyszczone pochodzące z instalacji oczyszczania spalin metodą mokrą wapienną,  
 ścieki z mokrych technologii odprowadzania odpadów paleniskowych w elektrowniach,  
 wody chłodnicze,  
 ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody,  
 inne, których rodzaj wymaga wyodrębnienia z uwagi na określenie uwarunkowań dopuszczalności 

odprowadzania ścieków.  
Wylotami mogą być odprowadzone mieszaniny ww. rodzajów ścieków.  
W celu domknięcia bilansu wodno-ściekowego należy przedstawić informację o innych przypadkach odprowadzania 
ścieków do środowiska, w tym ścieków bytowych, wód opadowych lub roztopowych.  

3.6.4.1 Źródła i strumienie ścieków  

Komentarz:  
Analiza procesów przebiegających w zakładzie, której opis znajduje się w rozdziałach: 

 3.1 Informacje ogólne o przedmiocie wniosku oraz 
 3.6.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście odprowadzania ścieków 

powinna umożliwić identyfikację urządzeń, instalacji, procesów, działań, które powodują powstawanie ścieków. 
Informacje te powinny umożliwić sporządzenie zestawienie źródeł oraz miejsc odprowadzania ścieków.  
Proponuje się, aby zestawienie to przybrało formę tabeli 3.6-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie ścieków 
oraz sposób i miejsce odprowadzania ścieków. 
W następnym kroku należy nieco szerzej scharakteryzować źródła ścieków, strumienie ścieków oraz wyloty ścieków. 
Zestawienie tych danych proponuje się zamieścić w tabelach wg wzorców: 

 Tabela 3.6-2: Identyfikacja rodzajów zanieczyszczeń w ściekach 
 Tabela 3.6-3: Charakterystyka ścieków na wylocie do środowiska  
 Tabela 3.6-4: Wymagania emisyjne dla ścieków na wylocie 
 

 
 
 

 
Tabela 3.6-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie ścieków oraz sposób i miejsce 

odprowadzania ścieków 

Źródło Charakterystyka źródła i strumienia ścieków 
Odprowadzanie ścieków– 

nr wylotu Uwagi 

1 2 3 4 

Z1 Strumień 1 (Z1S1): 
Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

WS1  

Z1 Strumień 2 (Z1S2): 
Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

WS1  

Z1 Strumień 3 (Z1S3): 
Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

  

    

Z2 Strumień 1 (Z2S1): 
Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

WS2  

    

Z3 Strumień 1 (Z3S1): 
Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

WS1  

    

Z4 Strumień 1 (Z4S1): 
Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

  

Z4 Strumień 2 (Z4S2): 
Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

  

Z4 Strumień 3 (Z4S3): 
Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

WS1  

Z4 Strumień 4 (Z4S4): WS1  
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Tabela 3.6-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie ścieków oraz sposób i miejsce 
odprowadzania ścieków 

Źródło Charakterystyka źródła i strumienia ścieków 
Odprowadzanie ścieków– 

nr wylotu Uwagi 

1 2 3 4 

Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

    

Z5 Strumień 1 (Z5S1): 
Opis + ew. odniesienie do podrozdziału 

WS3  

    

…    

    

    

    

    

    
 
 

Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.  
Tabela odzwierciedla układ zilustrowany na schemacie poniżej:  
 

 
 
Tego typu schemat powinien być elementem wniosku, jeśli bez schematu trudno pokazać zlewnie poszczególnych wylotów ścieków. 
Plan kanalizacji zakładowej powinien być obligatoryjnym elementem wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.  
Uwaga ogólna do tabeli: Jeśli zakres informacji niezbędnej do analizy wymaga znacznie więcej miejsca, niż to oferuje tabela – wówczas 
w tabeli należy wskazać odniesienie do odpowiedniego podrozdziału, w którym dane zagadnienie jest omawiane 
 
Objaśnienia do kolumn tabeli: 
(1)Źródłem może być w szczególności proces produkcyjny.  
Należy odnieść się do schematu technologicznego lub do planu sytuacyjnego (zamieszczonego np. w załączniku), na którym zaznaczone 
jest każde źródło - w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. [Z1=źródło ścieków nr1, Z2= źródło ścieków nr2 itd.]  
(2)Charakteryzując źródło należy wskazać na podstawowe parametry określające źródło, wskazujące na możliwe rodzaje i wielkości 
zanieczyszczeń wprowadzanych do ścieków, np.:  

 surowce stosowane w procesie;  
 przemiany fizyczne i chemiczne zachodzące w trakcie procesu;  
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 po jakim procesie następuje proces mycia;  
 ilość wody zużywanej do procesu itp. 

 Należy również wskazać na:  
 czas pracy źródła,  
 różne obciążenia pracy źródła i związane z tym różne możliwe ilości ścieków i rodzaje zanieczyszczeń w ściekach,  
 różne tryby pracy źródła i związane z tym możliwe ilości ścieków i rodzaje zanieczyszczeń w ściekach, , 
 to, czy źródło wyposażone jest w urządzenia ochrony środowiska – jakie,  
 to, czy prowadzone są jakieś działania w zakresie zapobiegania lub ograniczania ilości lub zanieczyszczenia ścieków – jakie,  
 inne cechy, które decydować powinny o analizowaniu ścieków powstających w źródle.  

Zagadnienie to zapewne wymagać będzie odniesień do analiz w części tekstowej wniosku – poza tabelą. 
W wielu przypadkach analiza ta będzie musiała być odniesiona do źródła (np. procesu produkcyjnego) w kontekście konkretnego 
strumienia ścieków. Z danego źródła (procesu produkcyjnego) mogą być odprowadzane różne strumienie ścieków w różnych fazach 
tego procesu w związku z tym dla każdego źródła należy zidentyfikować odrębnie traktowane strumienie ścieków i odpowiednio je 
oznaczyć np. ZnSm, gdzie Z to symbol źródła, n to indeks oznaczający źródło nr 1, nr 2 itd., a S to symbol strumienia ścieków, a m to 
indeks oznaczający strumień nr 1, nr 2 itd. I tak np. w tej konwencji Z1S1 to będzie strumień ścieków nr 1 ze źródła nr 1. 
(3) W tej kolumnie należy wskazać sposób i miejsce odprowadzania ścieków do środowiska. Należy odnieść się do schematu 
technologicznego lub do planu sytuacyjnego (zamieszczonego np. w załączniku), na którym zaznaczone są wyloty ścieków. 
 
 
 
 

3.6.4.2 Rodzaje zanieczyszczeń w ściekach oraz inne charakterystyczne parametry 
ścieków  

Komentarz:  
Po identyfikacji strumieni ścieków oraz wylotów  należy przedstawić  analizę składu ścieków. 
 

Tabela 3.6-2: Identyfikacja rodzajów zanieczyszczeń w ściekach 
Strumień  
ścieków 

Sposób określenia rodzajów zanieczyszczeń Substancje zawarte w ściekach / 
/ Parametry ścieków  

Uwagi 

1 2 3 4 
Z1S1 Opis + ew. odniesienie do podrozdziału Substancja 1 / Parametr 1   

  Substancja 2 / Parametr 2  
  itd…   
    

Z1S2 Opis + ew. odniesienie do podrozdziału Substancja 1 / Parametr 1   
  Substancja 2 / Parametr 2  
  itd…   
    

Z1S3 Opis + ew. odniesienie do podrozdziału Substancja 1 / Parametr 1   
  Substancja 2 / Parametr 2  
  itd…   
    
    

Z2S1 Opis + ew. odniesienie do podrozdziału Substancja 1 / Parametr 1   
  Substancja 2 / Parametr 2  
  itd…   
    
    

Z3S1 Opis + ew. odniesienie do podrozdziału Substancja 1 / Parametr 1   
  Substancja 2 / Parametr 2  
  itd…   
    
    

Z4S1 Opis + ew. odniesienie do podrozdziału Substancja 1 / Parametr 1   
  Substancja 2 / Parametr 2  
  itd…   
    

Z4S2 Opis + ew. odniesienie do podrozdziału Substancja 1 / Parametr 1   
  Substancja 2 / Parametr 2  
  itd…   
    

Z4S3 Opis + ew. odniesienie do podrozdziału Substancja 1 / Parametr 1   
  Substancja 2 / Parametr 2  
  itd…   
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Tabela 3.6-2: Identyfikacja rodzajów zanieczyszczeń w ściekach 
Strumień  
ścieków 

Sposób określenia rodzajów zanieczyszczeń Substancje zawarte w ściekach / 
/ Parametry ścieków  

Uwagi 

1 2 3 4 
    

Z4S4 Opis + ew. odniesienie do podrozdziału Substancja 1 / Parametr 1   
  Substancja 2 / Parametr 2  
  itd…   
    

Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.  
Uwaga ogólna do tabeli: Jeśli zakres informacji niezbędnej do analizy wymaga znacznie więcej miejsca, niż to oferuje tabela – wówczas 
w tabeli należy wskazać odniesienie do odpowiedniego podrozdziału, w którym dane zagadnienie jest omawiane. 
 
Objaśnienia do kolumn tabeli: 
 (1) Strumień ścieków – zgodnie z identyfikacją w tabeli:  

 Tabela 3.6 1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie ścieków oraz sposób i miejsce odprowadzania ścieków 
(2) Należy przedstawić ogólne założenia, źródła informacji itp. dane, które stanowiły podstawę do określenia, jakie substancje 
zanieczyszczające i jakie parametry jakości ścieków będą charakterystyczne i istotne dla danego strumienia.  
Zagadnienie to zapewne wymagać będzie odniesień do analiz i obliczeń w części tekstowej wniosku – poza tabelą.  
W tabeli należy wskazać na podstawowe informacje będące źródłem informacji o wielkości emisji w odniesieniu do każdej z substancji 
/ każdego z parametrów z osobna, jak np.:  

 wyniki pomiarów,  
 bilans masowy/obliczenia stechiometryczne,  
 dane literaturowe,  
 efektywność urządzeń ochronnych (pod/oczyszczalnie ścieków),  
 efektywność działań ochronnych (utrzymywanie odpowiednich parametrów procesowych, dobór odpowiednich materiałów 

i in.).  
W tej tabeli nie określa się jeszcze wielkości emisji, a jedynie identyfikuje rodzaj zanieczyszczeń.  
 
Substancje, które wytwarzane są w trakcie realizacji procesów przez źródło i przedostają się do strumieni ścieków wynikają z różnego 
rodzaju przemian i znajomość technologii i procesów zachodzących w zakładzie oraz wiedza z odpowiedniej dziedziny pozwalają 
na określenie rodzajów substancji, które są generowane i mogą przedostawać się do ścieków. Można się ponadto w tym zakresie 
wspierać wieloma materiałami źródłowymi np.: „Wskazówkami do przeprowadzania okresowej analizy wydanych pozwoleń 
zintegrowanych”146. W opracowaniu tym wskazano na charakterystyczne rodzaje zanieczyszczeń, które mogą pojawić się w gazach, 
pyłach, czy ściekach odprowadzanych z instalacji PZ:  

 Załącznik 1 część 3 i 4: „Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń wody właściwych dla poszczególnych branż” 
(http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Z1_3.doc ; http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Z1_4.doc) 

Opracowanie to powstało w dużej mierze w oparciu o: „Wytyczne dotyczące wdrażania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń”: http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/wytyczne_PRTR.pdf (Dodatek 4: Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń 
właściwych dla poszczególnych branż; Dodatek 5: Orientacyjny wykaz zanieczyszczeń wody właściwych dla poszczególnych branż). 
Warto zatem wraz z upływem czasu śledzić ewentualne aktualizacje tego opracowania.  
(3) W tej kolumnie wpisuje się dla każdego strumienia ścieków substancje zawarte w ściekach oraz inne parametry ścieków, które będą 
przedmiotem dalszej analizy. Przez inne parametry ścieków rozumie się np. stan określony przez wartość odczynu pH lub 
przez temperaturę, ale również parametry zbiorcze stosowane w analizie jakości ścieków, jak np. BZT, ChZT, zawiesiny ogólne, czy też 
substancje ekstrahujące się eterem naftowym i inne wskaźniki.  
 
 
 
 

3.6.4.3 Charakterystyka ścieków na wylocie do środowiska  

Komentarz:  
Analizy przepływów i składu oraz stanu poszczególnych strumieni ścieków w połączeniu z wiedzą o łączeniu się 
poszczególnych strumieni w sieci kanalizacyjnej zakładu pozwala na określenie ilości i jakości ścieków na wylocie 
do środowiska lub do zewnętrznej kanalizacji.  
Wszystkie ścieki z zakładu mogą trafiać do zakładowej oczyszczalni ścieków, która buforuje wszystkie nierównomierności 
przepływów i składów, a może być i tak, że na wylocie odzwierciedla się czy to sezonowość, czy też inny rodzaj 
nierównomierności składu, stanu i ilości ścieków. Może to tworzyć konieczność odrębnych analiz dla np. obiegu 
chłodzącego, albo dla sytuacji awaryjnej typu pożar.  
Należy odpowiednio korzystać z zaproponowanych tabel, czy układu rozdziałów, aby właściwie dostosować te wytyczne 
do konkretnej sytuacji, w której są one wykorzystywane. Nieco więcej wyjaśnień w tym zakresie zaprezentowano 
w rozdziale 3.6.5 Analiza wariantów pracy instalacji  
Poniżej zaprezentowano tabelę, która może opisywać całoroczną działalność zakładu, a może również być 
zaprezentowana dla podokresów, dla sytuacji odbiegających od normalnych itp.  
                                                 
146 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/wskazowki_okresowa_analiza.pdf 



Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 
 

 

66 

 
Tabela 3.6-3: Charakterystyka ścieków na wylocie do środowiska 

Wylot Prze- 
pływ 

Prze- 
pływ 

Prze- 
pływ 

Prze- 
pływ 

Prze- 
pływ 

Substancja/ 
Parametr 

Stężenie/ 
Wartość 

Stężenie/ 
Wartość 

Ładunek 
roczny 

Uwagi

 max  
m3/s 

max 
m3/h 

średni 
m3/d 

średni 
m3/mies 

max 
m3/rok

 średnio- 
dobowe 

średnio- 
miesięczne 

max  
kg/rok 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

WS1      Substancja 1 / 
Parametr 1  

    

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

    

      itd…      
           

WS2      Substancja 1 / 
Parametr 1  

    

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

    

      itd…      

           

WS3      Substancja 1 / 
Parametr 1  

    

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

    

      itd…      

           

WK1      Substancja 1 / 
Parametr 1  

    

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

    

      itd…      

           

WK2      Substancja 1 / 
Parametr 1  

    

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

    

      itd…      

           
           
… … … … … … … … … … … 

Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.  
Uwaga: Dane zawarte w tabeli powinny być zestawieniem wyników analiz, które powinny być udokumentowane we wniosku 
w odpowiednich podrozdziałach.  
Uwaga: Układ tabeli można wykorzystać do charakterystyki odprowadzania ścieków do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, 
jeśli analizy w tym zakresie są przedmiotem wniosku. Jak wspomniano we wstępie w przypadku wprowadzania ścieków do zewnętrznych 
urządzeń kanalizacyjnych, w skrajnym przypadku wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego może sprowadzać się do określenia 
w nim prognozowanej ilości, stanu i składu ścieków przemysłowych.  
 
Objaśnienia do kolumn tabeli: 
 (1) Wyloty ścieków – zgodnie z identyfikacją w tabeli 3.6-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie ścieków oraz sposób i 
miejsce odprowadzania ścieków 
(2) – (6) Podanie wielkości przepływu ścieków na wylocie jako maksymalnej lub średniej wartości odniesionej do różnych przedziałów 
czasowych zobrazuje częściowo nierównomierność przepływu. Bezpośrednio z ustawy Prawo wodne wynika konieczność podania 
przepływów: maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego. Propozycja dodatkowego podania 
wartości maksymalnej chwilowej oraz maksymalnej miesięcznej jest zaleceniem, w jaki sposób można pokazać inne uwarunkowania 
związane z nierównomiernością odpływu ścieków, co może być istotne przy analizie oddziaływania na środowisko. Jeśli w konkretnym 
przypadku zaproponowany sposób nie okaże się optymalny – można przyjąć inne sposoby prezentacji informacji wymaganej 
przez ustawę. W szczególności inaczej można pokazać te dane, gdy czy to pobór wody, czy zrzut ścieków mają charakter sezonowy.  
(2) Maksymalny możliwy przepływ chwilowy.  
(3) Maksymalny możliwy przepływ godzinowy. 
(4) Średni przepływ dobowy. 
(5) Średni przepływ miesięczny. 
(6) Maksymalny przepływ roczny. 
(7) Zestaw substancji i parametrów charakterystycznych dla danego wylotu ścieków – na podstawie analizy opartej m.in. 
na informacjach zawartych w tabelach::  
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 Tabela 3.6-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie ścieków oraz sposób i miejsce odprowadzania ścieków 
 Tabela 3.6-2: Identyfikacja rodzajów zanieczyszczeń w ściekach  

(8) Wartość stężenia danego zanieczyszczenia na wylocie ścieków np. w mg/dm3 lub wartość parametru określanego innym mianem 
np. stopnie Celsjusza lub pH. Informacja o wartościach średniodobowych.  
(9) Jak wyżej, tyle że informacja o wartościach średniomiesięcznych. 
(10) Maksymalny ładunek danego zanieczyszczenia możliwy do odprowadzenia do odbiornika lub do kanalizacji danym wylotem.  
 
 
 
 

3.6.4.4 Wymagania emisyjne dla ścieków na wylocie  

Komentarz:  
Wymagania co do jakości i ilości ścieków, które mogą być odprowadzane do środowiska lub do kanalizacji 
determinowane są lub mogą być również przez oddziaływanie, jakie będzie powodowane przez te ścieki 
w odbiorniku/kanalizacji. To zagadnienie będzie przedmiotem analiz w rozdziale 3.3.3. W niniejszym podrozdziale 
następuje natomiast porównanie wymagań co do jakości i ilości ścieków na wylocie do odbiornika lub do kanalizacji 
z wartościami charakteryzującymi ścieki z zakładu.  
Wymagania emisyjne lub quasi-emisyjne (zanieczyszczenia czy energie wprowadzane do zewnętrznej kanalizacji nie są 
emisjami), do których należy się odnieść:  
A) zostały określone w przepisach prawa polskiego:  

 w odniesieniu do ścieków odprowadzonych do środowiska w: 
o rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm.); 

 w odniesieniu do ścieków odprowadzanych do kanalizacji w:  
o rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964 z późn. zm.);  

o rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988 z późn. 
zm.)  

 
Należy zwrócić uwagę, że oprócz jednoznacznych wymagań prawnych określonych w postaci standardów emisyjnych 
lub granicznych wielkości emisyjnych wiele zagadnień związanych z odprowadzaniem ścieków może być opisanych 
w dokumentach referencyjnych BAT, w tym w konkluzjach BAT i może odnosić się do sytuacji mających zastosowanie 
dla analizowanej instalacji.  
 
We wniosku należy sporządzić zestawienie, z którego powinna wynikać zgodność w zakresie emisji z poszczególnych 
wylotów w odniesieniu do wymagań konkretnych, takich jak standardy emisyjne i graniczne wielkości emisyjne. 
W niniejszych wytycznych zaproponowano, aby zestawienie to miało formę, jak w tabeli  3.6-4: Wymagania emisyjne dla 
ścieków na wylocie 
 
W razie konieczności istnieje możliwość odstąpienia od spełniania warunków147 wynikających z granicznych wielkości 
emisyjnych. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do przedmiotu wniosku wówczas wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji148 oraz powinien odnosić się do kryteriów, które będą uwzględniane 
przez organ przy rozpatrywaniu149 tego wniosku, a zatem: 

 położenie geograficzne,  
 lokalne warunki środowiskowe,  
 charakterystyka techniczna instalacji,  
 inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji,  
 inne czynniki mające wpływ na środowisko jako całość.  

 
Podobna możliwość ma miejsce w odniesieniu do parametrów określonych w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Mówi o tym art. 41 ust. 6 
ustawy Prawo wodne: „Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, ustalając warunki wprowadzania 

                                                 
147 Art. 204 ust. 2 ustawy POŚ  
148 Art. 208 ust. 2 pkt 2 ustawy POŚ  
149 Art. 204 ust. 3 ustawy POŚ  
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ścieków do wód lub do ziemi, może określić w pozwoleniu wodnoprawnym wartości zanieczyszczeń w ściekach wyższe 
niż najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3, 
jeżeli dotrzymanie najwyższych dopuszczalnych wartości nie jest możliwe mimo zastosowania dostępnych technik 
i technologii oczyszczania ścieków oraz zmian w procesie produkcji, a jednocześnie stan wód odbiornika i ich podatność 
na eutrofizację pozwala na dokonanie odstępstw.” Wniosek w razie potrzeby powinien odpowiadać na zagadnienia 
związane z tymi warunkami.  
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Tabela 3.6-4: Wymagania emisyjne dla ścieków na wylocie 

Wylot 
Prze-
pływ

Prze-
pływ

Prze- 
pływ 

Prze- 
pływ 

Prze- 
pływ 

Substancja/ 
Parametr 

Stężenie/
Wartość

Stężenie/ 
Wartość 

Ładunek
roczny 

Parametr 
charakterys
tyczny nr 1 

Parametr 
charakterysty

czny nr 2 

… inne 
parametry

… 

Standard emisyjny 
(SE) 

Graniczne wielkości emisyjne 
(GWE) 

Uwagi 

 
max 
m3/s

max
m3/h

średni 
m3/d 

średni 
m3/mies 

max 
m3/rok 

 
średnio- 
dobowe 

średnio- 
miesięczne

max 
kg/rok 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
WS1      Substancja 1 / 

Parametr 1  
         

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

         

      itd…           
WS2      Substancja 1 / 

Parametr 1  
         

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

         

      itd…           
                
                
WS3      Substancja 1 / 

Parametr 1  
         

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

         

      itd…           
                
WK1      Substancja 1 / 

Parametr 1  
         

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

         

      itd…           
                
WK2      Substancja 1 / 

Parametr 1  
         

      Substancja 2 / 
Parametr 2 

         

      itd…           
                
                
                
… … … … … … … … … …      … 
… … … … … … … … … …      … 
… … … … … … … … … …      … 

Uwaga: Tabela została częściowo wypełniona dla zilustrowania sposobu wprowadzania danych.  
Uwaga: Dane zawarte w tabeli powinny być zestawieniem wyników analiz, które powinny być udokumentowane we wniosku w odpowiednich podrozdziałach.  
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Objaśnienia do kolumn tabeli: 
Kolumny od (1) do (10) są powtórzeniem tabeli 3.6-3: Charakterystyka ścieków na wylocie do środowiska 
(11)-(13) (i ewentualnie rozszerzenie tabeli na dalsze kolumny) – Jeśli standardy emisyjne lub graniczne wielkości emisyjne odnoszą się do umieszczonych już w tabeli danych pokazujących przepływy 
lub stężenia, to kolumny (11)-(13) pozostają puste. Jeśli jednak SE lub GWE odnoszą się do ładunków zanieczyszczeń, wielkości zanieczyszczenia do jednostki czasu lub do jednostki produktu lub surowca, 
wówczas w tych kolumnach należy wstawić te parametry, do których należy się porównać odnosząc się do wymagań sformułowanych jako SE lub GWE.   
(14)-(15) W kolumnach tych należy wstawić parametry odnoszące się do emisji omówione we wstępie do niniejszego podrozdziału:  

 standardy emisyjne,  
 ustalenia konkluzji BAT w postaci granicznych wielkości emisyjnych lub innych wskaźników,  
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3.6.5 Analiza wariantów pracy instalacji 

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale zaleca się przedstawienie szerszych analiz z uwzględnieniem rozbudowanych podokresów 
pracy instalacji w różnych trybach, zmiennego w czasie funkcjonowania poszczególnych procesów, jak również sytuacji 
eksploatacji instalacji w warunkach odbiegających od normalnych. 
 
Jeśli nierównomierność określona w tabelach poprzez przepływy i stężenia odniesione do różnych okresów czasu nie jest 
wystarczająca, by pokazać sezonowość lub inną nierównomierność jakości i ilości ścieków wówczas należy zastosować 
uwagę zawartą w ramce poniżej:  
 

Sekwencję analiz związanych z tabelami i sekwencję samych tabel:  
 

 Tabela 3.6-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie ścieków oraz sposób i miejsce odprowadzania 
ścieków 

 Tabela 3.6-2: Identyfikacja rodzajów zanieczyszczeń w ściekach 
 Tabela 3.6-3: Charakterystyka ścieków na wylocie do środowiska  
 Tabela 3.6-4: Wymagania emisyjne dla ścieków na wylocie 

należy powtórzyć dla: 
 różnych ewentualnych podokresów pracy instalacji, czy funkcjonowania poszczególnych procesów;  
 sytuacji eksploatacji instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,  

tak, aby uzyskać końcową, miarodajną i wiarygodną informację o ściekach odprowadzanych do środowiska 
lub do kanalizacji zewnętrznej, aby z kolei dzięki temu uwzględnić powstające w tych warunkach ścieki, ich rodzaje, 
zanieczyszczenia i ilości w analizie:  

 oddziaływania na środowisko i zgodności z wymaganiami w tym zakresie,  
 odniesienia do ogólnych oraz indywidualnych wymagań związanych z wprowadzaniem ścieków 

do kanalizacji.  
 
Przeprowadzenie tych analiz powinno prowadzić do skonstruowania ostatecznej wersji tabeli w układzie analogicznym 
do tabeli 3.6-3: Charakterystyka ścieków na wylocie do środowiska, która będzie uwzględnia bardziej złożone 
uwarunkowania związane z: 

 podokresami pracy instalacji w różnych trybach,  
 zmiennym w czasie funkcjonowaniem poszczególnych procesów,  
 sytuacjami eksploatacji instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.  

Sprawdzenie zgodności z wymaganiami emisyjnymi i quasi-emisyjnymi powinno dokonać się w tabeli analogicznej 
do tabeli 3.6-4: Wymagania emisyjne dla ścieków na wylocie. 
Wymagania emisyjne dla ścieków na wylocie odnoszące się do sytuacji odbiegających od normalnych są dla niektórych 
sytuacji doprecyzowane w przepisach. Można w tym miejscu zwrócić uwagę na przykład płynący z rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w którym w objaśnieniu 
do wybranych wskaźników zanieczyszczeń stwierdzono, iż: 

„W czasie rozruchu nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oczyszczalni stosujących 
biologiczne metody oczyszczania ścieków najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń 
podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie o 30%.  
W przypadku awarii w tych oczyszczalniach urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego 
najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych 
w załączniku maksymalnie do 50%, przez czas nie dłuższy niż 48 godzin.  
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych 
w załączniku maksymalnie o 30% także w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia 
wodnoprawnego w oczyszczalniach stosujących inne niż biologiczne metody oczyszczania ścieków 
przemysłowych.” 

W ten sposób w przepisach prawa wyznaczono ramy dla dopuszczalnej zmienności jakości ścieków w specjalnych 
warunkach eksploatacji instalacji.  
 
Analizy związane z warunkami anormalnymi pracy instalacji mogą wiązać się z wykorzystaniem metody zaprezentowanej 
w rozdziale 3.2. Wskazano tam na metodę parametryzowania momentu, od którego kończy się rozruch, a zaczyna 
normalna eksploatacja oraz momentu, od którego kończy się normalna eksploatacja, a zaczyna się wyłączenie. 
Zaproponowano podejście w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej określenia okresów 
rozruchu i wyłączania do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji 
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przemysłowych (Dz. Urz. UE L 123 z 09.05.2012, str. 44). Określenie tych momentów musi być dostosowane do specyfiki 
analizowanej instalacji, jednak nadrzędna wytyczna metodyczna wynikająca z ww decyzji Komisji jest taka, że: 

 jeśli ze stanu normalnej eksploatacji zainicjowano proces zatrzymywania instalacji, to moment, od którego nie 
można już czerpać pożytku z pracy instalacji jest początkiem okresu wyłączenia;  

 natomiast po zainicjowaniu procesu rozruchu - moment jego zakończenia i rozpoczęcie okresu normalnej 
eksploatacji następuje, kiedy można rozpocząć czerpać pożytek z pracy instalacji.  

 
Ponadto należy uwzględnić inne sytuacje odbiegające od normalnych, w których może być eksploatowana instalacja, 
dla których należałoby ustalić specjalne warunki w zakresie odprowadzania ścieków. W ustawie POŚ określono minimum 
zakresu odniesienia dla identyfikacji tych sytuacji stwierdzając, że „warunkami odbiegającymi od normalnych są 
w szczególności okres rozruchu, awarii i likwidacji instalacji lub urządzenia”150. Sytuacja pożaru i akcji gaśniczej jest 
typowym przykładem awarii mogącej mieć wpływ na powstawanie ścieków, odprowadzanie ich do środowiska 
i oddziaływanie na środowisko. Można w całości lub w części odnieść się do odrębnego rozdziału zawartego we wniosku, 
który dotyczy zagadnień awaryjnych.  
Nade wszystko należy kierować się obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy POŚ, że „wielkość emisji z instalacji 
lub urządzenia w warunkach odbiegających od normalnych powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie 
może występować dłużej niż jest to konieczne”151.  
 
Ustawa POŚ152 wymaga, aby we wniosku przedstawić informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji 
w warunkach odbiegających od normalnych. Wymaganie to odnosi się do tych trybów anormalnego funkcjonowania 
instalacji, które można przewidzieć, które można zaplanować, a przynajmniej orientacyjnie oszacować. 
 
 
 
 

 

3.6.6 Oddziaływanie na środowisko  

Komentarz:  
W rozdziale tym zebrano zagadnienia wspólne, które dotyczą źródeł wody, które w przypadku wód powierzchniowych są 
jednocześnie odbiornikiem ścieków oraz zebrano analizy związane z oddziaływaniem na środowisko. W szczególnych 
przypadkach może nie być potrzeby rozdzielania rozdziału dot. poboru wody od rozdziału dot. oddziaływania z tym 
związanego. Jednakże w wytycznych, dla uniknięcia powtarzania zagadnień wspólnych – rozdzielono te rozdziały.   

3.6.6.1 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem 

Komentarz:  
W niniejszym podrozdziale należy podać charakterystykę wód objętych pozwoleniem, charakterystykę odbiornika ścieków 
objętego pozwoleniem, opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków153. 
 
Zaleca się przedstawić informacje w tabelach wg poniższego wzorca. 

                                                 
150 Art. 142 ustawy POŚ  
151 Art. 142 ustawy POŚ  
152 Art. 184 ustawy POŚ  
153 Art. 132 ustawy Prawo wodne  
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Tabela 3.6-5: Informacje o wodach powierzchniowych: ogólne oraz odnoszące się do punktu 

odprowadzania ścieków 

1 
Nazwa odbiornika 
ścieków:  

 

2 
Określenie punktu 
odprowadzania 
ścieków 

Wstawienie danych z tabeli: Tabela 3.6-1: Zestawienie źródeł, które powodują powstawanie 
ścieków oraz sposób i miejsce odprowadzania ścieków 

3 
Dorzecze / 
Region wodny / 
Zlewnia 

Należy podać przynajmniej dorzecze154. 

4 

Rodzaj odbiornika 
ścieków: 

Rodzaj źródła wody to155: 
a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, albo  
b) sztuczny zbiornik wodny, albo  
c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, albo  
d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. 

5 
Naturalny /  
silnie zmieniony / 
sztuczny  

Należy odnieść się do sytuacji, czy jest to silnie zmieniona156, czy sztuczna157 jednolita część wód 
powierzchniowych. 

6 

Typ wód 
powierzchniowych  

Określenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 „Typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie 
tych wód” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549). 

7 

Uwarunkowania 
hydrologiczne  

Jeśli jest to rzeka, to należy podać przepływy charakterystyczne, w tym przede wszystkim: 
SNQ - przepływ najniższy ze średnich z wielolecia,  
przepływ dyspozycyjny zwrotny lub bezzwrotny,  
 przepływ nienaruszalny158,  
 
ale również inne wartości– takie jak np. WWQ - przepływ najwyższy z wysokich z wielolecia, SWQ 
- przepływ najwyższy ze średnich z wielolecia, SSQ - przepływ średni z wielolecia, NNQ - przepływ 
najniższy z niskich z wielolecia. 
 Dane te należy podać w odniesieniu do przekroju rzeki, w którym będzie ujęcie/wylot. 

8 Kąpielisko Odległość, w jakiej od punktu zrzutu ścieków znajduje się kąpielisko  
9 Plaża publiczna Odległość, w jakiej od punktu zrzutu ścieków znajduje się plaża publiczna nad wodami  
0 Ujęcie wody pitnej  Odległość, w jakiej od punktu zrzutu ścieków znajduje się ujęcie wody pitnej 

11 
Jezioro  Odległość, w jakiej od punktu zrzutu ścieków znajduje się jezioro oraz czas dopływu ścieków 

do jeziora  

12 
Uwarunkowania 
wynikające 
z ochrony przyrody 

Należy wpisać, że istnieją (lub nie) i odnieść się do ustaleń z rozdziału 3.11.2.3 Oddziaływanie na 
środowisko przyrodnicze 

13 

Uwarunkowania 
dodatkowe 
wynikające 
z warunków 
korzystania z wód 
regionu wodnego 
lub warunków 
korzystania z wód 
zlewni 

Należy wpisać, że istnieją lub nie istnieją – bez opisywania szczegółów, które zawarte są 
w rozdziale 3.6.6.4 Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania 
pozwolenia zintegrowanego w zakresie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej.  

14 
Inne uwarunkowania  Należy wpisać, że istnieją lub nie istnieją – bez opisywania szczegółów, które zawarte są 

w odpowiednich ustaleniach opisanych we wniosku, np. w rozdziale 3.6.6.3 Obowiązki 
ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 

Objaśnienie ogólne do tabeli: Inne może być źródło wody powierzchniowej pobieranej na potrzeby zakładu i inny może być odbiornik 
ścieków, lub może być wiele źródeł i wiele odbiorników – w takiej sytuacji należy podać informację o każdym ze źródeł wody i każdym 
z odbiorników ścieków.  

                                                 
154 Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne 
155 Art. 9 ust. 1 pkt 4c ustawy Prawo wodne  
156 Art. 9 ust. 1 pkt 13d ustawy Prawo wodne 
157 Art. 9 ust. 1 pkt 13m ustawy Prawo wodne 
158 Art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
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Tabela 3.6-6: Informacje o jakości wód powierzchniowych w punkcie odprowadzania ścieków 

Lp. 
Wskaźniki jakości wody 

(fizykochemiczne, biologiczne, 
hydromorfologiczne) 

Jednostki 
miary 

Wyniki pomiarów 

1 2 3 4 

    
    
    

Uwaga do tabeli:  
Należy przedstawić wskaźniki charakterystyczne dla danej części wód. Nade wszystko powinno przedstawić się wszystkie wskaźniki 
odzwierciedlające jakość części wód, które mogą ulec zmianie wskutek poboru wody i odprowadzania do nich ścieków z zakładu. 
Przedstawiając dane dot. jakości wód, czy jakości ścieków należy powołać się na laboratorium, które wykonywało badania, na metodę 
badawczą oraz na numer akredytacji lub innego potwierdzenia kompetencji wydanego dla laboratorium odnoszącego się do każdego 
ze wskaźników z osobna. Należy również wyraźnie wskazać, w jaki sposób i przez kogo pobierane były próbki kierowane do badań 
w danym laboratorium. Informacje te można przedstawić jako przypisy do tabeli lub można załączyć sprawozdania/protokoły z badań 
laboratoryjnych zawierające wszystkie te informacje.  
Jeśli są dostępne takie dane, to informację o jakości wody należy podać dla punktu powyżej i poniżej zrzutu ścieków.  
 
 
 
 

 

3.6.6.2 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód 

Komentarz:  
Bezpośrednio z ustawy Prawo wodne (art. 132) wynika obowiązek podania we wniosku stanu prawnego nieruchomości 
usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli. 
Obowiązek ten realizuje się najczęściej poprzez analizę wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Zasięg 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód określony jest w niniejszym rozdziale wniosku. Należy wyprowadzić 
ew. wnioski wynikające ze stanu prawnego nieruchomości.  
 
 
 
 

3.6.6.3 Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób 
trzecich  

Komentarz:  
Opis obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich jest bezpośrednim wymaganiem 
art. 132 ustawy Prawo wodne. Należy odnieść się do sposobów wypełnienia tych obowiązków.  
 
 
 
 

3.6.6.4 Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania 
pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzania ścieków do 
środowiska  

Komentarz: 
W podrozdziałach poniżej należy wskazać na uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych159. 
i strategicznych.  
 

                                                 
159 Art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne  
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3.6.6.4.1 Ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustalenia 
warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Komentarz: 
W tym podrozdziale należy przedstawić ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz warunki 
korzystania z wód regionu wodnego. 
 
Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy zostały opublikowane w Monitorach Polskich. We wniosku należy 
dokonać odpowiednich wypisów relewantnych ustaleń.  

Nazwa planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Monitor Polski 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły M.P. 2011 r. Nr 49 poz. 549 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru M.P. 2011 r. Nr 38 poz. 425 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju M.P. 2011 r. Nr 51 poz. 560 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna M.P. 2011 r. Nr 58 poz. 578 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły M.P. 2011 r. Nr 55 poz. 566 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej M.P. 2011 r. Nr 59 poz. 923 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu M.P. 2011 r. nr 37 poz. 424 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby M.P. 2011 r. nr 52 poz. 561 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ucker M.P. 2011 r. Nr 56 poz. 567 
Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html  
 
Warunki korzystania z wód regionu wodnego opracowuje właściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej. 
 
W przypadku planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zaleca się przedstawienie informacji o jednolitych 
częściach wód, na które oddziałuje pobór wody, określić cele środowiskowe dla jednolitych części wód na które oddziałuje 
pobór wód oraz informację czy istnieje zagrożenie w ich osiągnięciu ze względu na oddziaływanie instalacji. 
 
W przypadku, gdy warunki korzystania z wód regionu wodnego nie zostały jeszcze opublikowane, w niniejszym rozdziale 
zaleca się zawrzeć taką informację.  
 
 
 
 

 

3.6.6.4.2 Ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
Komentarz: 
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy opracowuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
natomiast plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych opracowują regionalne zarządy gospodarki 
wodnej.  
W niniejszym rozdziale należy się odnieść do zapisów wyżej wymienionych dokumentów oraz wskazać czy nie istnieją 
uwarunkowania/obowiązki, które należy uwzględnić przy planowaniu korzystania z wód lub w związku z sytuacjami 
awaryjnymi. 
W przypadku, gdy dokumenty nie zostały jeszcze opublikowane, w niniejszym rozdziale zaleca się zawrzeć taką 
informację.  
W przypadku, jeżeli dokumenty nie zostały opracowane, zaleca się wskazanie czy instalacja jest położona  na obszarze 
narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, czy też na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Informacji te mogą 
pochodzić z następujących źródeł:  

 http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 
 http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html 

 
 
 
 

 

3.6.6.4.3 Ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy 
Komentarz: 
Plany przeciwdziałania skutkom suszy dla obszaru dorzeczy opracowuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, natomiast 
przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów wodnych opracowują regionalne zarządy gospodarki wodnej.  
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W niniejszym podrozdziale należy odnieść się do ww. dokumentów i wskazać, czy plany mogą tworzyć uwarunkowania 
dla poboru wody.  
W przypadku, gdy dokumenty nie zostały jeszcze opublikowane, w niniejszym rozdziale zaleca się zawrzeć taką 
informację.  
 
 
 
 

 

3.6.6.4.4 Ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
Komentarz: 
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został opublikowany w M.P. 2010 nr 58 poz. 775, jego aktualizacja 
została opublikowana w M.P. 2011 nr 62 poz. 589. 
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, poza przypadkiem, kiedy instalacja objęta wnioskiem będzie 
oczyszczalnią ścieków komunalnych, nie dotyczy instalacji PZ. Niemniej jednak odniesienie się do jego zapisów jest 
obligatoryjne.  Zaleca się aby w niniejszym podrozdziale  należy odnieść się do zapisów programu, poprzez wskazanie 
np. nazwy aglomeracji, na terenie której zlokalizowana jest instalacja oraz informacji czy jest to aglomeracja kluczowa 
dla realizacji programu. 
 
 
 
 

 

3.6.6.4.5 Ustalenia krajowego programu ochrony wód morskich 
Komentarz: 
Odnoszenie się do ustaleń krajowego programu ochrony wód morskich nie jest obligatoryjnym elementem wniosku o 
wydanie pozwolenia. Zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać zapisów tego 
programu. W celu usprawnienia procesu wydawania pozwolenia zintegrowanego zaleca się  we wniosku odniesienie się 
również do zapisów tego programu. 
 
 
 
 
 

 

3.6.6.4.6 Ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 
Komentarz: 
Odnoszenie się do ustaleń warunków korzystania z wód zlewni nie jest obligatoryjnym elementem wniosku o wydanie 
pozwolenia. Zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać zapisów tego 
dokumentu. W celu usprawnienia procesu wydawania pozwolenia zintegrowanego zaleca się  we wniosku odniesienie  
się również do zapisów tego dokumentu. 
 

3.6.6.4.7 Wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych 
do rejestru zabytków oraz wynikające z odrębnych przepisów 

Komentarz: 
Odnoszenie się do wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz 
wynikających z odrębnych przepisów nie jest obligatoryjnym elementem wniosku o wydanie pozwolenia. Zgodnie z art. 
125 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać tych wymagań. W celu usprawnienia procesu 
wydawania pozwolenia zintegrowanego zaleca się  we wniosku odniesienie  się również do tych wymagań . 
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3.6.6.5 Analiza oddziaływania na środowisko wynikającego z wprowadzania 
ścieków 

Komentarz:  
W tym punkcie należy uzasadnić proponowane parametry związane z odprowadzaniem ścieków160, w tym 
przede wszystkim odnieść się do ilości, stanu i składu ścieków oraz oddziaływania na środowisko oraz wykazać, 
że spełnione są wymagania prawne, a poziom oddziaływania jest akceptowalny.  
 
Należy odnieść się do uwarunkowań zidentyfikowanych w rozdziale 3.6.6.1 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem, 
a w szczególności w podrozdziale 3.6.6.4. Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania 
pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska.  
 
Poza ww. ustaleniami programów i planów wartości referencyjne do oceny zgodności oraz wyjaśnienia metodyczne 
można czerpać z następujących aktów prawnych:  

 ustawa Prawo wodne,  
 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych [Dz.U. 2011 nr 258 
poz. 1549 ze zm.]  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych 
w dziedzinie polityki wodnej [Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1528 ze zm.] 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych [Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550 ze zm.] 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
[Dz.U. 2014 poz. 1482] 

 
Zaleca się przedstawienie  oceny: 

 czy instalacja będzie powodowała pogorszenie stanu/potencjału jednolitej części wód lub,  
 czy będzie zagrażała osiągnięciu dobrego stanu lub potencjału ekologicznego, 

określonym w planach i programach przedstawionych w rozdziale 3.6.6.6.4 Ustalenia programów i planów, które mogą 
warunkować możliwość wydania pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska 
 
W związku z tym należy ocenić wpływ czynników oddziaływania na:  

 elementy biologiczne,  
 elementy hydromorfologiczne,  
 elementy fizykochemiczne oraz  
 parametry obszarów chronionych. 

 
Propozycja sposobu, w jaki należy odnieść się do powyższego zagadnienia została szczegółowo opisana w dokumencie 
opracowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej pt.: 

 „Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do przedsięwzięć 
przeciwpowodziowych realizowanych w stanie prawnym obowiązującym przed i po 18 marca 2011 r. wraz 
z wytycznymi do oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. 
Dyrektywy”161  

a konkretnie w punkcie 4 w Załączniku 1 do ww. dokumentu. Załącznik ten nosi tytuł: 
 „Wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód 

w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej”162 
i dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: 

 http://www.rdw.kzgw.gov.pl/pl/materialy-do-pobrania  
 
Proponowany sposób oceny składa się z sześciu etapów, w ramach których wykazywany jest wpływ przedsięwzięcia 
na stan/potencjał jednolitej części wód. Tę samą metodę można zastosować do analizy oddziaływania w ramach wniosku 
o wydanie pozwolenia zintegrowanego.  
(1) Zgodnie w ww. dokumentem, w pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien ustalić w obrębie, jakiej jednolitej części 
wód będzie odbywało się korzystanie ze środowiska. Można to ustalić na podstawie analizy przepisów wymienionych 
na wstępie niniejszego rozdziału oraz na podstawie analizy planów, o których mowa w rozdziale 3.6.6.4. Ustalenia 

                                                 
160 Art. 208 ustawy POŚ  
161 http://www.rdw.kzgw.gov.pl/obj.php?act/show/id/6a4475415d8e1ad5f1bc5e50abc12066  
162 http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Wiadomosci/rdw/zasady_RDW_4.7_16082011.doc (dostęp: 1 grudnia 2014 r.).  
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programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzania 
ścieków do środowiska.  
(2) Następnie również w ww. dokumentach należy zidentyfikować wyznaczone cele środowiskowe.  
(3) Znając cele środowiskowe, należy zidentyfikować te parametry ścieków, które mogą wpłynąć na wyznaczone cele 
środowiskowe oraz jednocześnie na tej samej podstawie (4) zidentyfikować, na jakie elementy jakości wód i ich składowe 
będzie oddziaływało odprowadzanie ścieków.  
 
W oparciu o treść rozporządzeń:  

 Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych,  

 Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

można ustalić sposób interpretacji stanu wskaźników jakości wód, sposób klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych 
części wód powierzchniowych, sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych itd.  
Przy czym w rozporządzeniach tych oceny dokonuje się na podstawie wyników pomiarów, podczas gdy w analizie 
oddziaływania na środowisko we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oceny tej będzie dokonywać się 
na podstawie prognozowania skutków wprowadzania ścieków do środowiska.  
 
Zatem w oparciu o prognozowane wskaźniki jakości wód należy we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego 
(5) wykonać ocenę prognozowanego stanu/potencjału ekologicznego w oparciu o prognozowane wartości parametrów 
określających jakość wód.  
 
W celu określenia wpływu korzystania z wód na elementy jakości wód należy we wniosku o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego odnieść się do odpowiednich wartości granicznych wskaźników, które zostały określone w Załącznikach 
1-6 w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.  
 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że ocenienie wpływu korzystania z wód na elementy jakości wód, poprzez określenie 
wartości wskaźników jakości wód może powodować potrzebę przeprowadzenia odpowiednich badań, w tym badań 
o charakterze biologicznym, które mogą wpłynąć na termin złożenia wniosku. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli nie 
są znane parametry jakości wód w miejscu korzystania z wód. Badania takie powinny zostać przeprowadzone zgodnie 
z metodykami badawczymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie 
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych [Dz.U. 2011 nr 258 
poz. 1550], z których mogą wynikać ograniczenia czasowe dotyczące okresu, w którym należy prowadzić badania, 
aby uzyskać miarodajne wyniki. Przykładem takiej sytuacji mogą być badania makrozoobentosu, dla których określono, 
iż optymalną porą roku do badań jest wiosna, gdyż jest to okres, w którym większość gatunków nie przystąpiła jeszcze 
do rozrodu (źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska, „Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz 
laboratoryjnych fitoplanktonu, innej flory wodnej i makrobezkręgowców bentosowych w wodach przejściowych 
i przybrzeżnych” w „Przewodniki metodyczne do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych 
wód przejściowych i przybrzeżnych” ).  
 
Jeśli dane nt. jakości wód są dostępne, to kolejnym problemem może okazać się metodyka prognozowania wpływu 
odprowadzania ścieków na elementy jakości wód. Obecnie w przepisach polskich nie ustanowiono referencyjnej metodyki 
do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń np. w rzece i prognozowania wartości wskaźników określających 
jakość wody – a będących pod wpływem wylotu ścieków.  
Modelowanie wymaga numerycznego opisania przepływu wody w korycie rzeki oraz numerycznego opisania 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z uwzględnieniem różnych uwarunkowań mieszania. Dostępne są obecnie zarówno 
narzędzia, jak i zespoły eksperckie, które przeprowadzają tego typu prognozowanie. W prostym przypadku 
prognozowanie takie można przeprowadzić bez angażowania rozbudowanego aparatu analitycznego. Po przyjęciu wielu 
niekorzystnych założeń co do przepływu wody i warunków mieszania się ścieków – można dokonać modelowania 
z zastosowaniem równań liniowych. Wyniki będą bezpieczne środowiskowo, tak więc jeśli wykazana zostanie zgodność 
z wymaganiami – będzie to wynik wystarczający dla potrzeb wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Można 
jednak stosować złożone narzędzia informatyczne, jak np. oprogramowanie Surface-water Modeling System (SMS)163, 
które jest kompleksowym oprogramowaniem do jedno-, dwu- lub trójwymiarowego modelowania hydrodynamicznego. 
Program rozwijany jest przez Environmental Modeling Research Laboratory (EMRL) w Brigham Young University 
we współpracy z U.S. Army Corps of Engineers Waterways Experiment Station (US-ACE-WES) oraz U.S. Federal 
Highway Administration (FHWA). SMS obsługuje różne modele, pozwalające obliczać m.in.: zmiany zwierciadła wody, 
prędkość wody przy stałych i dynamicznych warunkach przepływu, migrację zanieczyszczeń, zasolenie, transport osadu, 
falowanie. 
 

                                                 
163 http://www.aquaveo.com/ 
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(6) W ostatnim kroku należy dokonać ogólnego podsumowania zebranych informacji w ramach, którego zostanie poddany 
ocenie wpływ korzystania z wody na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitej części 
wód.  
 
Zatem przeprowadzona ocena wykaże, czy planowane korzystanie z wód będzie powodowało pogorszenie stanu 
lub potencjału ekologicznego lub też, czy będzie zagrażało nieosiągnięciu dobrego stanu lub potencjału ekologicznego. 
Takie korzystanie, którego realizacja nie będzie powodowała wyżej wymienionych konsekwencji dla jednolitych części 
wód powierzchniowych będzie mogło uzyskać pozwolenie zintegrowane. Natomiast, jeśli w wyniku powyższej analizy 
zostanie wykazane, że korzystanie z wód spowoduje pogorszenie stanu lub potencjału ekologicznego lub nieosiągnięcie 
dobrego stanu lub potencjału ekologicznego, to wtedy należy albo zmodyfikować gospodarkę wodno-ściekową 
i doprowadzić parametry ścieków do poziomu, który nie wywoła ww. skutków. Gdy to się nie uda, to korzystanie z wody 
będzie możliwe jedynie po spełnieniu warunków wynikających z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zagadnienie 
dotyczące odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych szeroko zostało omówione w dokumencie pt.: „Zasady 
weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do przedsięwzięć przeciwpowodziowych 
realizowanych w stanie prawnym obowiązującym przed i po 18 marca 2011 r. wraz z wytycznymi do oceny 
wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. dyrektywy”, który został 
opublikowany na stronach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  
 
Elementem analiz powinno być również badanie ewentualnego oddziaływania transgranicznego. Ewentualna 
identyfikacja takiej możliwości rodzi konsekwencje opisane w rozdziale 3.2 dla analogicznego przypadku w zakresie 
ochrony powietrza.  
 
 
 
 

3.6.6.6 Oddziaływanie transgraniczne  

Komentarz:  
W razie „możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na terytorium innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku nowej lub istotnie zmienianej instalacji wymagającej uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego, stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, z tym że przez dokumentację, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się 
część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, która umożliwi państwu, na którego terytorium może oddziaływać 
instalacja wymagająca uzyskania takiego pozwolenia, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania 
na środowisko.”164 [„Art. 108. 1. Organ administracji właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 104 ust. 1 
pkt 1, przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia możliwości 
znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia: 1) wydaje 
postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym 
ustala zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej 
dokumentacji przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie”.] 
W praktyce ta część wniosku poprzedzona jest właściwie w każdym przypadku uprzednio przeprowadzoną procedurą 
oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Jest tak, ponieważ nowa instalacja, której 
eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, która miałaby generować oddziaływanie transgraniczne 
w praktyce zawsze podlegać będzie obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ewentualnie 
postanowienia, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia. Natomiast ewentualne zwiększenie zdolności 
przetwarzania instalacji, które miałoby prowadzić do pojawienia się oddziaływania transgranicznego w praktyce będzie 
wiązać się z koniecznością realizacji przedsięwzięcia, które również będzie powodować ww. konsekwencje formalne. 
W związku z czym w niniejszych wytycznych ograniczono się do wskazania na ewentualność uwzględnienia we wniosku 
o pozwolenie zintegrowane ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto 
zwraca się uwagę również na to, aby przy identyfikacji ewentualnego oddziaływania transgranicznego uwzględniać 
również skutki wydarzenia awaryjnego, w tym poważnej awarii przemysłowej.  
 
 
 
 

                                                 
164 Art. 219 ustawy POŚ 
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3.6.7 Monitoring i wyniki pomiarów 

Komentarz:  
Sposób i zakres monitoringu procesów technologicznych, wielkości emisji, czy stanu środowiska powinien być związany 
z ustaleniami wynikającymi m.in. ze stosowania najlepszej dostępnej techniki. Celem opisu monitoringu jest wykazanie, 
że wnioskodawca zidentyfikował potrzeby w zakresie monitorowania odpowiednich parametrów, uwzględniając: 

 prawne obowiązki w zakresie ciągłych pomiarów emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości 
substancji lub energii165166;  

 prawne obowiązki w zakresie okresowych pomiarów wielkości emisji167;  
 zasady ewidencjonowania wyników pomiarów oraz ich przechowywania168 przez odpowiedni okres;  
 zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji 

w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1169 ustawy POŚ;  
 sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów 

technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane170;  
 sposób i częstotliwość przekazywania niezbędnych informacji i danych, organowi właściwemu do wydania 

pozwolenia, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i ewentualnie innym organom administracji 
publicznej.  

Wynikające wprost z przepisów prawa obowiązki monitoringowe zostały określone przede wszystkim w: 
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego.  

Ponadto zastosowanie mają:  
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody; 
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 

prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji.  

Mającymi taką samą praktycznie rangę jak ww. przepisy171 są określone w konkluzjach BAT zakresy i sposoby 
monitorowania wielkości emisji.  
W przypadku braku konkluzji BAT należy uwzględnić dokumenty referencyjne BAT, w zakresie, w jakim wykraczają one 
poza wymagania, o których mowa w art. 147, oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 
ust. 1 ustawy POŚ. W tym zakresie pomocny może okazać się „Poradnik w zakresie monitorowania emisji, 
sprawozdawczości i ochrony powierzchni ziemi, dotyczących pozwoleń zintegrowanych. ECO SOLUTION. Warszawa. 
2010 rok”172.  
 
 
 
 

3.6.7.1 Sposób i zakres prowadzenia monitoringu ilości, stanu i składu ścieków 
odprowadzanych do wód lub do ziemi 

Komentarz:  
Należy tutaj zaproponować procedury monitorowania ilości i jakości ścieków. Procedury te powinny173: 

 określać zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków174.,  
 opisywać urządzenia służące do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków.  

 
W załączniku należy załączyć schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych. Schemat ten może mieć charakter planu 
sytuacyjnego, na którym określone zostanie miejsce w przestrzeni, gdzie znajdują się urządzenia pomiarowe lub schematu 

                                                 
165 Art. 147 ust. 2 ustawy POŚ  
166 Art. 45 i 46 ustawy Prawo wodne, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
167 jak wyżej oraz Art. 147 ust. 1 ustawy POŚ  
168 Art. 147 ust. 6 ustawy POŚ  
169 Jest to delegacja ustawowa do wydania odpowiedniego rozporządzenia. Obecnie aktualne jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 
nr 0 poz. 1542).  

170 Treść ta wynika z Art. 188 ustawy POŚ  
171 Art. 211 ust. 5 ustawy POŚ  
172 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/MS_poradnik_art28.pdf albo  
 http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/87/1/2010_75_bat.pdf  
173 Art. 132 ust. 5 pkt 3-4 ustawy Prawo wodne  
174 Należy tu pamiętać o wymaganiach wynikających wprost z przepisów prawa, a mianowicie z art. 12 oraz 147a ustawy POŚ  
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technologicznego, na którym określone zostaną punkty, w których umieszczone zostały urządzenia pomiarowe. Istotne 
jest, by wykazać, że: 
(A) urządzenia pomiarowe pozwalają na nadzorowanie poboru i zużycia wody w taki sposób, który może przyczynić się 
do zapobiegania niekontrolowanym stratom i do ograniczenia zużycia wody;  
(B) urządzenia pomiarowe pozwalają na nadzorowanie ilości i jakości odprowadzanych ścieków w taki sposób, który 
pozwala na utrzymywanie zgodności z warunkami odprowadzania ścieków oraz który pozwala na odpowiednio szybką 
do skali problemu identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie. 
 
W przypadku, jeżeli w związku z eksploatacją wylotu było lub będzie rozmieszczenie znaków żeglugowych (np. kiedy wylot 
wyprowadzony jest w głąb zbiornika wodnego lub cieku i może wraz z rurociągiem stanowić podwodną, niewidoczną 
przeszkodę dla żeglugi), schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych może również zawierać rozmieszczenie znaków 
żeglugowych. Schemat rozmieszczenia znaków żeglugowych może stanowić odrębny załącznik. 
 
 
 
 

3.6.7.2 Wyniki pomiarów ilości, stanu i składu ścieków odprowadzanych do wód 
lub do ziemi 

Komentarz:  
Należy przedstawić miarodajny zestaw wyników pomiarów ilości oraz jakości odprowadzanych ścieków, 
jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane175176.  
Należy przedstawić wyniki pomiarów z okresu od czasu złożenia poprzedniego wniosku dotyczącego odprowadzania 
ścieków lub z innego uzasadnionego okresu, w którym były przeprowadzone pomiary. 
Protokoły, sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić jako załączniki w formie elektronicznej. 
Wyniki powinny być omówione w ten sposób, aby wskazać na obszary, w których pomiary wykazywały:  

 zgodność z wymaganiami,  
 niezgodność z wymaganiami,  
 zgodność z wymaganiami – lecz stosunkowo blisko granicy zgodności np.: 

o 90% wartości standardów emisyjnych lub wartości granicznej wielkości emisyjnej,  
o parametr, dla którego wyniki analizy oddziaływania na środowisko (rozdział „3.3.3 Analiza 

oddziaływania gospodarki wodno-ściekowej na środowisko”) wskazują na duży wpływ na środowisko.  
Zaleca się skomentować wyniki pomiarów emisji w taki sposób, aby przedstawić zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły 
po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji177. Należy omówić, czy następuje zwiększenie, czy zmniejszenie emisji 
– oraz wyjaśnić, dlaczego następuje zmiana.  
 
 
 
 

3.6.7.3 Monitoring procesów technologicznych 

Komentarz:  
Należy tutaj zaproponować procedury monitorowania procesów technologicznych i parametrów procesowych 
lub produktowych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru 
lub ewidencjonowania ilości i jakości ścieków / ładunku zanieczyszczeń / wielkości emisji178.  
 
 
 
 

3.6.7.4 Monitoring stanu środowiska 

Komentarz:  
Nie ma ogólnie obowiązujących na terenie kraju wymagań prawnych, z których wynikałby dla prowadzących instalacje 
bezpośredni obowiązek prowadzenia monitoringu stanu środowiska.  

                                                 
175 Art. 132 ust. 5 pkt 1e ustawy Prawo wodne  
176 Art. 184 ustawy POŚ  
177 Art. 184 ustawy POŚ  
178 Art. 184 ustawy POŚ  
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Jeśli jednak wnioskodawca uzna za zasadne prowadzenie monitoringu środowiska, wówczas należy we wniosku określić 
zakres i sposób prowadzenia monitoringu, w tym usytuowanie i charakterystykę stacji pomiarowych, zakres, 
częstotliwość, metodykę i sposób wykonywania pomiarów.  
W przypadku zamiaru lub faktu wprowadzania ścieków do środowiska istnieje wynikający z ustawy Prawo wodne179 
obowiązek opisu jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków. Wnioskodawca musi zatem posiadać 
odpowiednie dane oparte na badaniu stanu środowiska. Z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo wodne wynika bezpośrednio, 
że zakłady wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi mogą zostać obowiązane do prowadzenia pomiarów jakości:  
1) wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;  
2) wód podziemnych.  
W razie gdyby taka konieczność wyniknęła już na etapie formułowania wniosku – wówczas należy we wniosku określić 
zakres i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu 
ścieków.  
 
 
 
 

3.6.8 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie emisji   

3.6.8.1 Najlepsze dostępne techniki 

Zasadniczym elementem dowiedzenia spełniania wymagań BAT jest wykazanie dotrzymania granicznych wielkości 
emisyjnych określonych w konkluzjach BAT. Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) 
zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie emisji gazów lub pyłów do 
powietrza, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w 
konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ, m.in.: zapewnienia 
racjonalnego zużycia wody i innych surowców ograniczania wielkości emisji oraz wykorzystywania procesów i metod, 
które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej i postępu naukowo-technicznego.  

3.6.8.1.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 
Komentarz:  
W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie odprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT180 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze 
dostępne techniki”181.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 
2.4-4. 
 
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego 
z zapisami zawartymi w tych dokumentach182. .  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

Tabela 3.6-7 Najlepsze dostępne techniki w zakresie odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
 Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 

1 2 3 

   
   
   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) - kolejne techniki w zakresie odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze 
dostępne techniki” w dokumencie BREF 
(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.  
 
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów. 
 

                                                 
179 Art. 132 ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo wodne 
180 Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ 
181 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
182 W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki 
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3.6.8.1.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  
Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom 
BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. 
Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości 
zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się 
na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń 
oraz rachunek kosztów i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 
alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 
 

 

3.6.8.2 Zapobieganie i ograniczanie emisji 

Komentarz:  
W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych 
sposobach zapobiegania i ograniczania emisji gazów lub pyłów do powietrza (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT 
lub BREFach) może zrobić to w tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające 
zastosowanie do danej instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska183, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie 
w językach obcych. Wiele interesujących wytycznych ogólnych oraz branżowych przetłumaczonych na język polski 
dostępnych jest bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie www.eko-net.pl 
 
 
 
 

3.6.9 Proponowane warunki pozwolenia  

Komentarz:  
Do podrozdziału tego wnioskujący przenosi odpowiednie dane wybrane z opisów zawartych w tym rozdziale ( 3.3.2 
Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ), które mają ułatwić 
sformułowanie pozwolenia. W zależności od objętości wniosku i stopnia jego skomplikowania dane te można przenieść 
do tego podrozdziału wprost lub można zawrzeć w nim odniesienia do odpowiednich miejsc w podrozdziałach rozdziału 
3.3.2.  
Należy pamiętać, aby wyraźnie wskazać, które instalacje podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 
a które ujęte są we wniosku na mocy art. 203 ust. 3. ustawy POŚ.  
Wskazując na elementy wniosku, które wnioskodawca proponuje przyjąć jako elementy pozwolenia, należy pamiętać 
o podstawowych wymaganiach co do treści pozwolenia, które wynikają z przepisów prawa (z ustawy POŚ 184, 185 oraz 
z ustawy Prawo wodne186) i odnieść się do nich.  
 
 
 
 

 
 

                                                 
183 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ 
184 Art. 188 ustawy POŚ  
185 Art. 211 ustawy POŚ 
186 Art. 128 ustawy Prawo wodne  
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3.7 Gospodarka odpadami 

Komentarz:  
Gospodarka odpadami jest elementem praktycznie każdej działalności związanej z prowadzeniem instalacji PZ.  
Należy zwrócić uwagę, że w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z 
odpadami niezależnie od tego czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów187. 
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji: 

1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne188. 

 
Niniejsze „Wytyczne..” przygotowano zmyślą o instalacjach, w których wytwarza się odpady.  Należy jednak podkreślić, 
że rozporządzenie o rodzajach instalacji obejmuje kilka rodzajów instalacji, które bezpośrednio związane są z gospodarką 
odpadami. Są to instalacje wymienione w punkcie 5. Instalacje w gospodarce odpadami, załącznika do tego 
rozporządzenia. Są to następujące grupy instalacji:  
1. do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania* ponad 10 ton na dobę,   
2. do termicznego przekształcania odpadów, 
3. dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków 

komunalnych: 
a) do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania* ponad 50 ton na dobę z  
b) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania* ponad 75 ton na dobę, 
c) do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania* nie 

mniejszej niż 100 ton na dobę; 
4. do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania** ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej 

pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych; 

5. do magazynowania odpadów niebezpiecznych, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego 
magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia; 

6. do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton. 
 
* największa ilość określonego odpadu lub odpadów, która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych 
warunkach pracy instalacji. 
** największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach 
pracy instalacji. 
 
W niniejszym rozdziale te rodzaje instalacji będą nazywane „instalacjami PZ w gospodarce odpadami”.  
 
W przypadku podmiotów prowadzących instalację do przetwarzania odpadów niewymagającą pozwolenia 
zintegrowanego lub prowadzących zbieranie odpadów istnieje możliwość objęcia tych obszarów pozwoleniem 
zintegrowanym wydanym ze względu na inną instalację. W takim przypadku wniosek o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego powinien uwzględniać wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie 
odpadów określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach lub dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. 
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zawiera: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; 
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w 

zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia 
pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 
środowiska; 

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; 

                                                 
187 UWAGA: zaprezentowana w tym miejscu interpretacja przepisu art. 202 ust. 4 ustawy POŚ przedstawia prawdopodobną (w opinii autorów) intencję 

ustawodawcy. Aktualnie brzmienie Art. 202 ust. 4 ustawy POŚ odwołuje się w zakresie warunków wytwarzania odpadów do ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), która nie reguluje kwestii wytwarzania odpadów oraz wydawania pozwoleń na wytwarzanie 
odpadów. Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów zostały przeniesione do art. 180a, 184 ust. 2b ustawy POŚ. 
Przedstawiona interpretacja zakłada, że zastosowanie mają również (a może przede wszystkim) zmienione przepisy ustawy POŚ. . 

188 Art. 180a ustawy POŚ 
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8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym 

ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawiera: 
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; 
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku 

przetwarzania w okresie roku; 
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 
6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, 

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy 
przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej; 

7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w 
zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia 
pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 
środowiska; 

8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów; 
9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 
10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym 

ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości 

kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, 
fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów; 

12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych 
odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów; 

13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 
dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z 
przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla 
życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska; 

3.7.1 Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście 
gospodarki odpadami  

Komentarz:  
Informacje o instalacji zostały podane w Rozdziale 1. Jeśli potrzebne są uszczegółowienia związane z gospodarką 
odpadami, to należy w tym podrozdziale zamieścić informacje wymagane przez Art. 184 ustawy POŚ:   

 ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście gospodarki odpadami;  
 informacje o stosowanych urządzeniach i technologiach – istotne dodatkowe informacje z uwagi na gospodarkę 

odpadami;  
 charakterystyka techniczna źródeł wytwarzania odpadów;  
 ocena stanu technicznego instalacji – dodatkowe informacje w kontekście gospodarki odpadami.;  
 opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, w tym opis wariantów środków zapobiegających 

powstawaniu odpadów, o ile takie warianty istnieją;  
 uzupełniający schemat technologiczny wraz z bilansem masowym w kontekście gospodarki odpadami.  

A zatem w tym miejscu wniosku należy zamieścić dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami, 
których umieszczenie w Rozdziale 1 utrudniałoby klarowne przedstawienie całości instalacji. Opis w kontekście 
gospodarki odpadami oznacza, że mimo iż w poprzednich rozdziałach zawarto schematy technologiczne, to jednak dla 
klarownego przedstawienia sytuacji w gospodarce odpadami konieczne może się okazać sporządzenie dodatkowego – 
specyficznego z punktu widzenia gospodarki odpadami - blokowego schematu technologicznego wraz z bilansem 
masowym i rodzajami i źródłami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia 
gospodarki odpadami. 
 
Jeśli wniosek dotyczy instalacji PZ w gospodarce odpadami, to w Rozdziale 1 lub w niniejszym podrozdziale należy 
uwzględnić wytyczne zawarte w uzupełnieniach poniżej.  
 
 
 



Gospodarka odpadami   
 

 

86 

 
 
Uzupełnienie1 -  dotyczące wniosków obejmujących składowisko odpadów 
Formułując wniosek o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów należy w Rozdziale 1 oraz w 
niniejszym rozdziale uwzględnić specyficzne, odnoszące się do tego rodzaju instalacji wymagania zawarte w ustawie o 
odpadach. Wymagania ustawowe zawarte są w Rozdziale 1 Działu VIII  ustawy o odpadach w artykułach od 103 do 154, 
a niektóre obowiązki są doprecyzowane w niżej wymienionych rozporządzeniach: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą 
być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 
r. poz. 523), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38). 

 
Uzupełnienie 2 – dotyczące wniosków obejmujących spalarnię lub współspalarnię odpadów  
Formułując wniosek o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie spalarni lub współspalarni odpadów należy w Rozdziale 
1 oraz w niniejszym rozdziale uwzględnić specyficzne, odnoszące się do tego rodzaju instalacji wymagania zawarte w 
ustawie o odpadach.  
Wymagania ustawowe zawarte są w Rozdziale 2 Działu VIII ustawy o odpadach w artykułach od 155 do 163, a niektóre 
obowiązki są doprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 37, poz. 339,  z późn. zm.)  
 
Uzupełnienie 3 -  dotyczące instalacji do przetwarzania odpadów 
Formułując wniosek o pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przetwarzania odpadów należy w Rozdziale 1 
oraz w niniejszym rozdziale uwzględnić wymagania dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach: 
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 
2) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku 

przetwarzania w okresie roku; 
3) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 
4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, 

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy 
przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej; 

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w 
zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia 
pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 
środowiska; 

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów; 
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym 

ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 
10) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości 

kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, 
fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów; 

11) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych 
odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów; 

12) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 
dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z 
przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla 
życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska; 

3.7.2 Wytwarzanie odpadów  

Komentarz:  
Jeśli wniosek nie dotyczy instalacji PZ w gospodarce odpadami, to niniejszy podrozdział jest podstawowym miejscem, w 
którym następuje opis gospodarki odpadami.  
W tym podrozdziale należy umieścić informacje spełniające wymagania art. 184 ust. 2b ustawy POŚ w odniesieniu 
do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów: 
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu 

chemicznego i właściwości; 
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2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 
3) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko; 
4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów; 
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.  
 
Jeśli odpady wytwarzane są w związku z eksploatacją instalacji IPPC, wówczas muszą być objęte niniejszym wnioskiem 
i ich wytwarzanie podlega wymaganiom BAT. Jeśli odpady nie są wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji IPPC, 
ale są objęte niniejszym wnioskiem na podstawie Art. 203 ustawy POŚ – wówczas ich wytwarzanie nie podlega 
wymaganiom BAT. Warunki wytwarzania odpadów z instalacji innej niż IPPC są w pozwoleniu zintegrowanym ustalane 
na zasadach określonych dla wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.  
 
Identyfikując strumienie odpadów, należy zwrócić uwagę na te rodzaje odpadów, które nie są związane z codzienną 
działalnością, ale które pojawiają się w zakładzie incydentalnie – jak np. odpady z czyszczenia, remontów, odpady 
zużytych maszyn i urządzeń itp. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że zgodnie z definicją wytwórcy odpadów189 - 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, 
czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba 
że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.  

3.7.2.1 Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku 

Komentarz:  
Należy wskazać rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku oraz ich charakterystykę oraz źródło 
powstawania. Informacje zaleca się zamieścić w tabeli wg poniższego wzorca. 
 

Tabela 3.7-1: Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło powstawania i charakterystyka odpadu Masa [Mg/rok]

1 2 3 4 5 

     
     

Komentarze do poszczególnych kolumn tabeli: 
(2) – kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów 
(3) – nazwa odpadu zgodnie z katalogiem odpadów 
(4) - źródło powstawania odpadu: 

o gdzie odpad powstaje,  
o w jaki sposób powstaje odpad; w jakiej części instalacji, w jakim procesie, w jakim obiekcie, w jakim urządzeniu 

powstaje odpad,  
o jak często powstaje ten odpad;  czy jest nierównomierność w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, części roku, 

roku, wielolecia itp.  
W opisie należy wskazać czy odpad powstaje w związku z eksploatacją instalacji IPPC, a jeśli nie – czy objęty jest niniejszym 
wnioskiem na podstawie Art. 203 ust. 3 ustawy POŚ. 
- charakterystyka odpadu: 
o podstawowy skład chemiczny tego odpadu, jakie surowce/materiały/substancje składają się na ten odpad,  
o właściwości odpadu, w tym np. informacje charakteryzujące odpad, np. czy odpad: 

– jest biodegradowalny,  
– zawiera PCB, azbest lub inne substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,  
– zawiera substancje kontrolowane;  

W opisie należy wskazać czy wnioskodawca  przeprowadził zmianę statusu odpadu niebezpiecznego na odpad inny niż 
niebezpieczny190, a jeżeli tak  – do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć decyzję zatwierdzającą 
zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne wydaną przez marszałka województwa 
właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.  
W przypadku przekazywania odpadów do składowania należy przedstawić podstawową charakterystykę tych odpadów. 
Zawartość podstawowej charakterystyki odpadów zostało określona w art. 110 -111 ustawy o odpadach. 

(5) – masa odpadu przewidziana do wytwarzania w ciągu roku w Mg 
  

                                                 
189  art. 3 pkt 32) ustawy o odpadach 
190 Warunki, w których uznaje się, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznych nie posiadają właściwości lub składników i właściwości 

powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne a także sposób ustalenia spełnienia tych warunków określone zostały w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 128, 
poz. 1347) 
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Tabela 3.7-2: Porównanie masy wytwarzanych odpadów z granicznymi wielkościami emisyjnymi 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Wskaźnik ilości 
wytwarzanych 

odpadów  

Graniczne wielkości 
emisyjne (GWE) 

1 2 3 4 5 

     
     

Komentarze do poszczególnych kolumn tabeli: 
(2) – kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów 
(3) – nazwa odpadu zgodnie z katalogiem odpadów 
(4) – należy przekształcić masę odpadów określoną w kolumnie 5 tabeli 3.7-1 na jednostkę, w jakiej wyrażone są GWE 
(5) – należy wpisać wartość GWE dla wskaźnika określoną w konkluzjach BAT, w przypadku, gdy nie opublikowano konkluzji BAT lub 
w konkluzjach BAT dla wskaźnika nie określono GWE należy wpisać BRAK. 

3.7.2.2 Dalszy sposób gospodarowania odpadami  

Komentarz:  
Należy wskazać dalszy sposób postępowania z odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów. Należy także przedstawić miejsce i sposób magazynowania odpadów. Informacje zaleca się 
zamieścić w tabeli wg poniższego wzorca 
 

Tabela 3.7-3: Sposób postępowania z odpadami oraz miejsca i sposób ich magazynowania 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania odpadu  

Dalszy sposób postępowania z 
odpadem 

1 2 3 4 5 

     
Komentarze do poszczególnych kolumn tabeli: 
(2) – kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów 
(3) – nazwa odpadu zgodnie z katalogiem odpadów 
(4)-  wskazanie miejsca i sposobu magazynowanych odpadów:  

o zaleca się sporządzenie planu zakładu i wskazanie na planie zakładu miejsc magazynowania odpadów; zaleca się, by 
plan ten sporządzić na arkuszu w formacie nie większym niż A3,  

o zaleca się sporządzenie opisu organizacji miejsc magazynowania odpadów,  
o zaleca się sporządzenie opisu pojemników przewidzianych do stosowania do magazynowania odpadów, jak i innych 

technik przewidzianych do magazynowania odpadów;  
o zaleca się sporządzenie opisu zarządzania odpadami (w tym etykietowania), m.in. w celu zapewnienia dotrzymania 

terminów magazynowania odpadów na terenie zakładu 
- odniesienie do oznaczenia, jakim na planie sytuacyjnym (w załączniku) jest określone miejsce magazynowania opisywanych 
odpadów.  

(5) - opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem: 
o zbierania,  
o transportu,  
o odzysku, 
o unieszkodliwiania odpadów,  
o jak również przekazywania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami 

wraz ze wskazaniem dopuszczalnych metod ich odzysku i uwiarygodnieniem faktu, że postępowanie z odpadami będzie 
zgodne z wymaganiami191;  

W opisie dalszego sposobu gospodarowania odpadami należy wykazać czy proponowany sposób jest zgodny ze szczególnymi 
wymaganiami określonymi dla:  
o PCB oraz odpadów zawierających PCB (art. 85-89 ustawy o odpadach), 
o olejów odpadowych (art. 90-93 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 

2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968)), 
o odpadów medycznych i weterynaryjnych (art. 94-95 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest 
zakazane (Dz. U. 2003 nr 8 poz. 103), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2003 nr 8 
poz. 104 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2010 nr 139 poz. 940), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. 
U. 2010 nr 198 poz. 1318)), 

o komunalnych osadów ściekowych (art. 96 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 
2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 nr 137 poz. 924)), 

                                                 
191 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U .z 2006 r. Nr 75, 
poz. 527 z późn. zm. ) 
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o odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (art. 97-100 
ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów 
pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być 
unieszkodliwiane przez składowanie (Dz. U. 2002 nr 180 poz. 1513)), 

o opakowań po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin (art. 43 w rozumieniu ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,  

o zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 36  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), 
o zużytych baterii i akumulatorów (art. 12, 45  ustawy o bateriach i akumulatorach), 
o transportu odpadów niebezpiecznych (art. 24 ustawy o odpadach).   

3.7.3 Proponowane procedury monitorowania 

Komentarz:  
Sposób i zakres monitoringu procesów technologicznych, wielkości emisji, czy stanu środowiska powinien być związany 
z ustaleniami wynikającymi m.in. ze stosowania najlepszej dostępnej techniki i ciągłej aktualizacji jej wymogów.  
Celem opisu monitoringu jest wykazanie, że wnioskodawca zidentyfikował potrzeby w zakresie monitorowania 
odpowiednich parametrów, uwzględniając: 

 obowiązki wynikające z przepisów związane z prowadzeniem ewidencji odpadów (karty ewidencji odpadów, 
karty przekazania odpadów, zbiorcze zestawienia danych) – z uwzględnieniem przypadków, gdy odpady 
przekazywane są osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami;  

 możliwości określania masy odpadów;  
 zasady ewidencjonowania wyników monitoringu oraz ich przechowywania przez odpowiedni okres (zgodnie 

z wymaganiami Art. 147 ust. 6 ustawy POŚ192 lub zgodnie z innymi wymaganiami (np. w przypadku składowisk 
odpadów, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów));  

 sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych o gospodarowaniu odpadami organowi właściwemu 
do wydania pozwolenia, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na wytarzanie odpadów oraz innym 
właściwym organom ochrony środowiska.  

 

3.7.3.1 Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych 

Komentarz:  
Należy tutaj zaproponować procedury monitorowania procesów technologicznych i parametrów procesowych 
lub produktowych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru 
lub ewidencjonowania ilości i rodzaju odpadów. Do tych procedur można zaliczyć np. procedury monitorowania 
i zachowywania informacji o:  

 jakości spalanego paliwa (np. zawartość części niepalnych, która ma wpływ na ilość odpadów powstających po 
spaleniu paliwa);  

 właściwościach wykorzystywanych materiałów (z punktu widzenia wytwarzania odpadów), w tym 
w szczególności materiałów zawierających substancje niebezpieczne (karty charakterystyk193).  

 
 
 
 

 

3.7.3.2 Proponowane procedury monitorowania odpadów 

Komentarz:  
Należy tutaj zaproponować przede wszystkim procedury monitorowania wielkości emisji, czyli ilości wytwarzanych 
odpadów. 
 
 
 
 

 

                                                 
192  Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich 

przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 
193  Karty charakterystyk substancji są jednym z typów załączników, których załączenie zaleca się wyłącznie w formie elektronicznej. 
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3.7.3.3 Proponowane procedury monitorowania stanu środowiska 

Komentarz:  
Monitorowanie stanu środowiska w związku z gospodarką opadami jest konieczne tylko w wyjątkowych sytuacjach.  
Przykładem takiej sytuacji jest śledzenie ewentualnych zmian w środowisku zachodzących w związku z prowadzeniem 
instalacji, np. składowiska odpadów czy spalarni bądź współspalarni odpadów. W większości pozostałych przypadków 
monitorowanie stanu środowiska nie będzie zasadne.  
Procedury monitoringu stanu środowiska powinny obejmować zakres i sposób prowadzenia monitoringu, w tym 
usytuowanie i charakterystykę punktów pomiarowych, zakres, częstotliwość, metodykę i sposób wykonywania tych 
pomiarów. 
 
 
 
 

3.7.4 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie ilości 
wytwarzanych odpadów  

3.7.4.1 Najlepsze dostępne techniki 

Zasadniczym elementem dowiedzenia spełniania wymagań BAT jest wykazanie dotrzymania granicznych wielkości 
emisyjnych określonych w konkluzjach BAT. Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) 
zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie ilości wytwarzanych 
odpadów, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w 
konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ, m.in. stosowanie 
technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, wykorzystywanie 
procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowe oraz postęp naukowo-techniczny.  
 

3.7.4.1.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 
 
Komentarz:  
W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami z 
zaleceniami zawartymi w  konkluzjach BAT194 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne 
techniki”195.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 
2.4-4. 
 
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego 
z zapisami zawartymi w tych dokumentach196.  .  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

Tabela 3.7-4: Najlepsze dostępne techniki w gospodarce odpadami 
 Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 

1 2 3 

   
   
   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) - kolejne techniki dotyczące gospodarki odpadami opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” w 

dokumencie 
(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.  
 
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów. 
 

                                                 
194 Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ 
195 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
196 W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki 
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3.7.4.1.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  
 
Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między stanem faktycznym a zaleceniami konkluzji BAT lub dokumentów BREF, 
w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić 
uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości zastosowania techniki określonej jako 
najlepsza dostępna w odpowiednich konkluzjach BAT lub BREFach. W uzasadnieniu można powołać się na zagadnienia 
wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń oraz rachunek kosztów 
i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 
alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 
 

 

3.7.4.2 Zapobieganie i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów 

Komentarz:  
W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych 
sposobach zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub 
BREFach) może zrobić to w tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające 
zastosowanie do danej instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska197, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie 
w językach obcych. Wiele interesujących wytycznych ogólnych oraz branżowych przetłumaczonych na język polski 
dostępnych jest bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie www.eko-net.pl. 
 
W szczególności warto opisać techniczne i organizacyjne (np. procedury postępowania z odpadami ustanowione w 
związku z wdrożonym systemem zarządzania środowiskowego)  sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
ograniczania ich ilości a także ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy wykazać, że zamierzony sposób 
gospodarki odpadami:  

 nie powoduje zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska; 
 nie jest niezgodny z planami gospodarki odpadami198.  

 
 
 
 

3.7.5 Proponowane warunki pozwolenia 

Komentarz:  
Do tego podrozdziału wnioskujący przenosi odpowiednie dane wybrane z opisów zawartych w tym rozdziale, które mają 
ułatwić sformułowanie pozwolenia. W zależności od objętości wniosku i stopnia jego skomplikowania dane te można 
przenieść do tego podrozdziału wprost lub można zawrzeć w nim odniesienia do odpowiednich miejsc w podrozdziałach 
3.7.1, 3.7.2, 3.7.3.  
Należy pamiętać, aby wyraźnie wskazać, które instalacje podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 
a które ujęte są we wniosku na mocy Art. 203 ust. 3 ustawy POŚ, a w związku z tym nie podlegają wymaganiom BAT.  
Wskazując na elementy wniosku, które wnioskodawca proponuje przyjąć jako elementy pozwolenia, należy pamiętać 
o wszystkich wymaganiach, które powinny zostać  ustalone w pozwoleniu. Wymagania te określone są: 

 w ustawie POŚ dla wszystkich pozwoleń środowiskowych199, 

                                                 
197 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ 
198 Art.186 ustawy POŚ 
199 Art. 184 ustawy POŚ  
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 w ustawie POŚ dla pozwoleń zintegrowanych200, 
jak również pośrednio:  

 w ustawie o odpadach dla składowisk odpadów201, 
 w ustawie o odpadach dla spalarni lub współspalarni odpadów202.  

W przypadku jeżeli pozwolenie zintegrowane ma również obejmować zbieranie lub przetwarzanie odpadów, należy 
pamiętać o wymaganiach określonych dla tych pozwoleń:  

 w ustawie o odpadach dla zezwolenia na zbierania odpadów203, 
 w ustawie o odpadach dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów204,  

 
 
 
 

 

                                                 
200 Art. 211 ustawy POŚ 
201  Rozdział 1 Działu VIII ustawy o odpadach   
202  Rozdział 2 Działu VIII ustawy o odpadach    
203 Art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach  
204 Art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach  
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3.8 Emitowanie hałasu 

Komentarz: 
Pozwolenie zintegrowane reguluje wielkość emisji hałasu z instalacji wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu 
poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do określonych rodzajów terenów205 
oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami206. W odniesieniu do wniosku o 
wydanie pozwolenia zintegrowanego  ustawa POŚ nakłada obowiązek zawarcia w nim informacji o przewidywanej 
wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o 
akustycznym oddziaływaniu na niektóre rodzaje terenów207. We wniosku znaleźć muszą się także informacje o rozkładzie 
czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby uwzględniające przewidywane warianty ich pracy. Podstawowym kryterium 
oceny zaproponowanych wartości jest obowiązek208 utrzymywania poziomu hałasu na poziomie nie wyższym od 
dopuszczalnego209.  
 
Uwzględniając powyższe zapisy ustawowe w niniejszym wniosku prowadzący instalacje powinni:  

 opisać źródła hałasu wraz z rozkładem czasu ich pracy dla doby dla przewidzianych wariantów pracy 
urządzeń lub grup urządzeń 210 (Tabela 3.8-1), 

 jeżeli ma to zastosowanie – opisać sposoby zapobiegania lub ograniczania emisji hałasu 
 określić rodzaje terenów, na które oddziałuje hałas emitowany z terenu zakładu, na którym zlokalizowana jest 

instalacja tj. wskazać czy są one przeznaczone bądź wykorzystywane211: 
a) pod zabudowę mieszkaniową, 
b) pod szpitale i domy opieki społecznej, 
c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
d) na cele uzdrowiskowe, 
e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
f) na cele mieszkaniowo-usługowe212. 

 przedstawić informację o istniejącym lub przewidywanym akustycznym oddziaływaniu na poszczególne rodzaje 
terenów tzn. faktyczny lub przewidywany poziom hałasu na tych terenach (Tabela 3.8-2). Należy podać źródło 
danych dotyczących podanych  poziomów hałasu (np. metodę pomiarową, dobór punktów pomiarowych).  
 
Uwaga: Zaleca się załączenie do wniosku informacji w formie graficznej przedstawiającej rodzaje terenu, na 
które oddziałuje hałas emitowany z terenu zakładu, punkty pomiarowe oraz rozprzestrzenianie się hałasu w 
otoczeniu zakładu. 
 

 zaproponować wielkość emisji hałasu wyznaczoną przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na 
terenach sąsiadujących z zakładem stosując wskaźniki hałasu LAeq D i LAeq N 213214 (Tabela 3.8--2), które 
powinny odpowiadać wymaganiom BA T i nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych na danym rodzaju 
terenu. 

 
Jeżeli prowadzący instalację istniejącą (instalacje, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 
października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do 30 czerwca 2003 r215) ubiega się o 
uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem 
zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać dodatkowo: 
 

 informacje o konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,  

                                                 
205  Art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ 
206 Art. 211ust. 2 pkt 3a ustawy POŚ 
207 Dotyczy to rodzajów terenów określonych w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ tj. przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy 

opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz na cele mieszkaniowo-usługowe. 

208 Art. 112 ustawy POŚ 
209 Dopuszczalne poziomy hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ) 
210 Art. 208 ust. 2 pkt 1c ustawy POŚ 
211 Podstawowym kryterium są tu postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z tym że w przypadku braku planu decyduje 

faktyczny sposób zagospodarowania i wykorzystywania terenu – Art. 114 i 115 ustawy POŚ 
212 Art. 113 ust. 2 pkt 1  ustawy POŚ. W praktyce należy odnieść się do rodzajów terenów określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014 r. poz.112). 

213 Art. 208 ust 2a ustawy POŚ.  
214 LAeq D oznacza równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00), LAeq N oznacza 

równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00) 
215 Art. 135, ust. 6 ustawy POŚ. 
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 określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich216. 

W tym przypadku powinna być załączona także poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z 
zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania217 
 
Dodatkowo we wniosku należy uwzględnić: 

 warunki określone w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz sposób realizacji jej postanowień - jeżeli 
dla zakładu obejmującego instalację będącą przedmiotem wniosku została wydana taka decyzja, 

 fakt utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ze względu na fakt, że pomimo zastosowania najlepszych 
dostępnych technik dopuszczalne poziomy hałasu nie mogły być dotrzymane poza terenem zakładu (zaleca się 
załączyć kopię uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania do wniosku). 

 
 
 
 

3.8.1 Źródła hałasu wraz z rozkładem czasu ich pracy i sposoby zapobiegania lub 
ograniczania emisji hałasu 

Tabela 3.8-1: Źródła powstawania hałasu 

Kod źródła Opis źródła 
Czas pracy w 
ciągu doby – 

wariant 1 

Czas pracy w 
ciągu doby– 

wariant 2 
1 2 3 4 

    
    
    

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Każde źródło hałasu powinno być oznaczone w sposób jednoznaczny wewnętrznym kodem np. H1, H2, H3 etc 
(2) Nazwa urządzenia, zespołu urządzeń bądź obiektu stanowiącego źródło hałasu wraz ze wskazaniem ich lokalizacji 
(3) Czas pracy źródeł należy podać osobno dla pory dziennej i pory nocnej. 

Uwaga: w przypadku występowania większej liczby przewidywalnych wariantów emisji hałasu należy dostosować tabelę do potrzeb. 
 
W tym miejscu należy opisać stosowane sposoby zapobiegania emisji hałasu lub ograniczania jego oddziaływaniu na 
tereny sąsiednie (jeżeli są stosowane). 
 
 
 
 

3.8.2 Wielkość emisji hałasu  

Tabela 3.8-2: Wielkość emisji hałasu 
Kod 

rodzaju 
terenu 

Przeznaczenie (rodzaje) terenów w 
sąsiedztwie zakładu 

Punkt pomiarowy 
Aktualny poziom hałasu 

LAeq D LAeq N 

1 2 3 4 5 

     
     
 inne    

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Każdy rodzaj terenu powinien być oznaczone w sposób jednoznaczny wewnętrznym kodem np. T1, T2, T3 etc. Zaleca się 
zastosowanie tych kodów w sugerowanym załączniku graficznym.  
(2) Należy wpisać rodzaje terenów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 
(3) Należy podać symbol stosowany w załączniku graficznym oraz opis np. „północna granica zakładu”. 
(4) i (5) W przypadku instalacji planowanych nie podaje się aktualnego poziomu hałasu.  

 

                                                 
216 Art. 208 ust 6 ustawy POŚ 
217 Art. 208 ust 7 ustawy PO. 
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W tym miejscu należy odnieść się do obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu218. 
 
 
 
 

3.8.3 Proponowane procedury pomiarów  

Komentarz:  
Należy opisać proponowany zakres i częstotliwość pomiarów hałasu:  
 
 
 
 

3.8.4 Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie emisji 

3.8.4.1 Najlepsze dostępne techniki 

3.8.4.1.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 
Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) zawierają parametry lub opisy rozwiązań 
technicznych pozwalających na ograniczenie emisji hałasu, w tym miejscu wniosku należy się do nich odnieść. Należy 
przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i BREFach stanowią doprecyzowanie zagadnień 
wymienionych w art. 143 ustawy POŚ, m.in. rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji, wykorzystywania procesów i metod, 
które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowe oraz postępu naukowo-technicznego. 
 
W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie ochrony powietrza 
z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT219 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne 
techniki”220.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 
2.4-4. 
 
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego 
z zapisami zawartymi w tych dokumentach221.  .  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

3.8-3: Najlepsze dostępne techniki w zakresie ograniczania emisji hałasu 
 Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 

1 2 3 

   
   
   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) kolejne techniki dotyczące ograniczania emisji hałasu opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” w 
dokumencie 
(3) należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.  
 

3.8.4.1.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  
 
Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom 
BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. 

                                                 
218 Dopuszczalne poziomy hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku ( tekst jednolity:Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ) 
219 Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ 
220 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
221 W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki 
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Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości 
zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się 
na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń 
oraz rachunek kosztów i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 
alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 
 

3.8.4.2 Zapobieganie oraz ograniczanie emisji hałasu 

W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych 
sposobach zapobiegania i ograniczania emisji gazów lub pyłów do powietrza (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT 
lub BREFach) może zrobić to w tym miejscu wniosku.  

3.8.5 Proponowane warunki pozwolenia 

Komentarz:  
Do tego podrozdziału wnioskujący przenosi odpowiednie dane wybrane z opisów zawartych w tym rozdziale, które mają 
ułatwić sformułowanie pozwolenia. W zależności od objętości wniosku i stopnia jego skomplikowania dane te można 
przenieść do tego podrozdziału wprost lub można zawrzeć w nim odniesienia do odpowiednich miejsc w podrozdziałach 
3.8.1, 3.8.2, 3.8.3.  
 
Należy pamiętać, że pozwolenie zintegrowane określa: wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami 
hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do rodzajów terenów, o których 
mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi 
wariantami222.Dlatego można zastosować w tym miejscu zmodyfikowane tabele.  
 

Tabela 3.8-4: Źródła powstawania hałasu 
Kod źródła Opis źródła Czas pracy w ciągu doby  

1 2 3 

   
   
   

 
Tabela 3.8-5: Dopuszczalny poziom hałasu 

Kod 
rodzaju 
terenu 

Punkt pomiarowy 
Dopuszczalny poziom hałasu 

LAeq D LAeq N 

1 2 3 4 

    
    
 inne   

 
Inne warunki  
 
 
 
 

                                                 
222 Art. 211 ust6 pkt. 6 ustawy POŚ. 
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3.9 Zapobieganie występowaniu i ograniczanie skutków awarii 

Komentarz:  
Podrozdział 3.6.1. dotyczy poważnych awarii przemysłowych rozumianych jako zdarzenie, w szczególności emisja, pożar 
lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, które mogą wystąpić w zakładzie223. Natomiast podrozdział 
7.2. dotyczy innych sytuacji  awaryjnych (rozumianych jako zdarzenie niezamierzone i niepożądane) mogących wystąpić 
w związku z eksploatacją instalacji PZ, które mogą skutkować zanieczyszczeniem środowiska. Zaleca się również, aby 
podrozdział 3.6.2 został uwzględniony przez zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Szczególnie, jeżeli awarie inne niż poważne awarie przemysłowe (w rozumieniu ustawy POŚ) mogące 
oddziaływać na środowisko nie zostały ujęte w programach zapobiegania i reagowania przygotowanych w związku z 
przepisami o poważnych awariach.  

3.9.1 Poważne awarie przemysłowe 

3.9.1.1 Substancje niebezpieczne występujące na terenie zakładu 

 
Komentarz: 
W tym podrozdziale należy przedstawić informacje o wszystkich substancjach niebezpiecznych występujących na terenie 
zakładu. Jako substancje niebezpieczne należy rozumieć jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze 
względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego 
obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może 
być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii224. 
Przedstawiając substancje niebezpieczne występujące na terenie zakładu należy uwzględnić: 

 substancje i mieszaniny chemiczne klasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z przepisami o klasyfikacji 
substancji chemicznych225, 

 substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie biologiczne, 
 substancje i mieszaniny o właściwościach promieniotwórczych, 
 magazynowane odpady niebezpieczne, 
 substancje niebezpieczne, które mogą powstać w wyniku awarii. 

 
Poniżej należy wskazać wszystkie substancje niebezpieczne występujące na terenie zakładu, spośród nich  należy wyróżnić 
te rodzaje oraz kategorie substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku (zwane dalej „substancjami SEVESO”)226.  
 
W przypadku  „substancji SEVESO” należy podać maksymalne ilości substancji, w tym odpadów niebezpiecznych, jakie 
mogą znajdować się w zakładzie. Nie należy przedstawiać średnich lub aktualnych ilości tych substancji znajdujących się 
w zakładzie, lecz największe ilości, jakie mogą się znaleźć na terenie zakładu, np. ilości odpowiadające pojemności 
zbiornika, magazynu, urządzeń.  
Informacje o substancjach niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu zaleca się przedstawić w formie tabeli 
zaprezentowanej poniżej.  
 

                                                 
223 Art. 3 pkt 23) i pkt 24) ustawy POŚ 
224 Art. 3 pkt 37) ustawy POŚ 
225 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  (Dz. 
Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008)oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin(Dz.U. 2012  poz. 1018 z późn. zm.)  

226 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 
się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(Dz. U. 2013 poz. 1479). 
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Tabela 3.9-1: Substancje niebezpieczne występujące na terenie zakładu 

L.p. 
Nazwa substancji 

niebezpiecznej 
Klasyfikacja 

substancji/mieszaniny 

Ilość, która może 
znajdować się na terenie 

zakładu [Mg] 

Zastosowanie substancji 
niebezpiecznej/  

źródło powstawania substancji 
niebezpiecznej 

Sposób magazynowania 

1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
Objaśnienia do kolumn tabeli: 
(2) – należy podać nazwę substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej; w przypadku substancji i mieszanin niebezpiecznych w rozumieniu rozporządzenia REACH informacje te powinny być 
zgodne z kartą charakterystyki 
(3) – należy podać klasyfikację substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej; w przypadku substancji i mieszanin niebezpiecznych w rozumieniu rozporządzenia REACH informacje te powinny 
być zgodne z kartą charakterystyki. Zaleca się wyróżnienie np. czcionką pogrubioną „substancji SEVESO”. 
(4) – w przypadku „substancji SEVESO” należy podać maksymalną ilość substancji niebezpiecznej znajdującej się na terenie zakładu - należy podać największe ilości, jakie mogą się znaleźć na terenie 
zakładu, np. ilości odpowiadające pojemności zbiornika, magazynu, urządzeń. Należy również uwzględnić ilości substancji niebezpiecznych, które mogą powstać w przypadku awarii a także ilości 
magazynowanych odpadów niebezpiecznych zaliczanych do zaliczanych do „substancji SEVESO” itp. .W przypadku pozostałych substancji można podać ilości uśrednione, zaleca się jednak, również  tym 
przypadku, podanie ilości maksymalnych 
(5) – w przypadku substancji niebezpiecznych będących surowcami lub półproduktami należy wskazać zastosowanie substancji niebezpiecznej, w przypadku substancji niebezpiecznych będących odpadami 
lub powstającymi w wyniku awarii należy wskazać źródło 
(6) – należy przedstawić sposób magazynowania substancji niebezpiecznych. W przypadku substancji niebezpiecznych należących do rodzajów substancji oraz kategorii zagrożeń, które decydują o tym, 
że substancję lub mieszaninę zalicza się do substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o  dużym ryzyku 
, które występują w ilości nieprzekraczającej 2% wartości progowych227 należy dodatkowo opisać, że lokalizacja zapewnia, że nie staną się one przyczyną poważnej awarii 
 
 
 

                                                 
227 Wartość progowa jest to ilość substancji niebezpiecznej decydująca o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej określone w załączniku do rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 

dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013 poz. 1479). 
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3.9.1.2 Klasyfikacja zakładu jako zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej 

 
Komentarz 
W tym podrozdziale należy przedstawić klasyfikację zakładu jako stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważniej awarii 
przemysłowej. Podrozdział ten powinien zostać wypełniony niezależnie od tego czy zakład, na terenie którego znajduje 
się instalacja PZ, kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku czy też nie. 
 
Uznanie zakładu za zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku zależy od kryteriów określonych w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki228. W rozporządzeniu przedstawiona została również metodyka oceny czy zakład 
kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
 
Poniżej należy przedstawić wyniki oceny czy zakład kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym 
ryzyku. W przypadku, jeżeli wyniki oceny wykażą, że zakład kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład 
o dużym ryzyku należy wskazać, do której kategorii zakład się zalicza.  
 
Jeżeli zakład kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku do wniosku należy dołączyć kopię programu zapobiegania 
awariom. Jeżeli zakład kwalifikuje się jako zakład o dużym ryzyku, do wniosku należy dołączyć kopię raportu o 
bezpieczeństwie. 
 
 
 
 

 

3.9.1.3 Zidentyfikowane potencjalne poważne awarie przemysłowe 

 
Komentarz: 
Podrozdział ten powinien zostać wypełniony przez zakłady, które NIE kwalifikują się jako zakłady o zwiększonym ryzyku 
lub zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W pozostałych przypadkach niniejszy podrozdział 
oraz podrozdział 3.6.1.4,  należy usunąć. 
 
W tym podrozdziale należy wskazać potencjalne poważne awarie przemysłowe mogące mieć miejsce w zakładzie w 
związku z prowadzeniem instalacji PZ.  
 
Zaleca się przedstawienie listy zidentyfikowanych potencjalnych poważnych awarii przemysłowych, które mogą się 
wydarzyć w związku z eksploatacją instalacji PZ w poniższej tabeli. Opis niektórych awarii związanych z poszczególnymi 
komponentami mógł zostać ujęty w innych rozdziałach poświęconych tym poszczególnym komponentom. Jeśli tak jest to 
w tym rozdziale należy zamieścić odniesienia do wszystkich awarii ujętych w tamtych rozdziałach.  
 
 

Tabela 3.9-2: Zestawienie zidentyfikowanych potencjalnych poważnych awarii przemysłowych 

L.p. Nazwa awarii 

Ujęta w innych 
rozdziałach 
niniejszego 

wniosku 

Ujęta w niniejszym 
podrozdziale 
niniejszego 

wniosku 

Uwagi 
 

1 2 3 4 5 

     
     
     
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(3) należy podać numer rozdziału, podrozdziału lub punktu, np. 3.2.2.3 
(4) należy podać numer punktu,  np. punkt 3.6.1.4.1  
 

                                                 
228 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 

się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(Dz. U. 2013 poz. 1479) 
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3.9.1.4 Proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków 
awarii 

 
Komentarz: 
W niniejszym podrozdziale – w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń –  należy zamieścić następujące informacje  
(które mogą odwoływać się do innych rozdziałów wniosku lub do załączników):  

 Informacje na temat sposobów zatrzymywania ewentualnych wycieków w bezpiecznej dla środowiska 
przestrzeni. Jakie instalacje lub procedury sprawiają, że wskutek wycieku – nie dojdzie zanieczyszczenia 
środowiska.  

 Informacje na temat mycia i czyszczenia posadzek, dróg i innych powierzchni w zakładzie – jak są prowadzone, 
co się dzieje z odpadami, co się dzieje ze ściekami z mycia.  

 Rysunki (zaleca się w formacie nie większym niż A3) pokazujące przebieg oraz rzędne wszelkich kanałów, 
kanalizacji, wodociągów i innych rurociągów, które przebiegają przez teren zakładu lub wiążą się z jego 
działalnością. Na rysunkach tych należy również umieścić informacje o wszelkich włazach, studzienkach i innych 
obiektach towarzyszących ww. kanałom, kanalizacjom i rurociągom. Należy przedstawić informację o stanie 
tych instalacji i obiektów, o materiale, z jakiego są zrobione, o wytrzymałości, o ich wieku, o testach szczelności 
i innych sprawdzeniach, które uwiarygodniają niezawodność ich działania.  

 Analogiczne informacje, jak powyżej, ale dotyczące wszelkich zbiorników podziemnych i naziemnych, 
w szczególności tych, które zawierają substancje niebezpieczne, znajdują się pod ciśnieniem itp.  

 Informacja nt. zlewni dla poszczególnych ewentualnych wycieków oraz nt. zlewni spływu wód opadowych. 
Informacje te należy przedstawić w formie opisowej oraz graficznej – zaleca się plany w formacie nie większym 
niż A3.  

 Informacje na temat możliwego zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych lub powierzchniowych przez wody 
pogaśnicze, które powstaną w zakładzie w przypadku gaszenia pożaru. Należy przedstawić informację 
o przygotowaniu zakładu do zapobieżenia powstaniu tego zanieczyszczenia.  

 Szczegółowe informacje o transporcie materiałów (w szczególności materiałów niebezpiecznych) na terenie 
zakładu. W szczególności o transporcie materiałów ciekłych lub osadów, z uwzględnieniem transportu za  
pomocą rurociągów, pojazdów, przenośników czy taśmociągów.  

 
Opisując scenariusze awarii, należy uwzględnić i przedstawić informacje, które pozwolą na ocenę adekwatności i 
wiarygodności proponowanych sposobów zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii. Scenariusze te 
powinny uwzględniać skalę produkcji i innych działań, które mogą być miejscem lub źródłem awarii:  

 ilość substancji/mieszanin,  
 właściwości fizykochemiczne stosowanych substancji i mieszanin,  
 liczbę urządzeń i instalacji,  
 wielkość urządzeń i instalacji,  
 typy operacji, w tym operacji chemicznych,  
 warunki procesowe,  
 złożoność procesu, 
 wiek instalacji, jej zużycie (dane niezawodnościowe),  
 rozmieszczenie instalacji i urządzeń – bezpieczne odległości,  
 lokalizację (względem obiektów wrażliwych: zabudowania mieszkalne, zbiorniki wód podziemnych, siedliska 

roślin i zwierząt, cieki wodne itd.)  
 zastosowane systemy bezpieczeństwa (zapobiegawcze i ochronne),  
 zgodność projektu z normami,  
 warunki geologiczne i hydrogeologiczne,  
 błędy ludzkie,  
 skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem.  

Elementami technicznymi, które szczególnie mogą być źródłem awarii są: 
 rurociągi, kanały, kanalizacje,  
 zbiorniki magazynowe nadziemne i podziemne,  
 obszary magazynowania materiałów i odpadów,  
 procesy transportu materiałów wewnątrz zakładu,  
 instalacje produkcyjne,  
 zbiorniki ciśnieniowe,  
 spawy,  
 zawory,   
 zawory bezpieczeństwa.  
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W podrozdziale tym należy zawrzeć informację o wdrożonych procedurach zapobiegania awariom i reagowania na nie. 
Należy również załączyć istniejące plany postępowania w przypadku zidentyfikowanych awarii229 . 
Opisując sposoby reagowania na awarie, należy w szczególny sposób odnieść się do tych aspektów działań, które 
przyczyniają się do minimalizacji oddziaływania na środowisko w związku z awaryjną emisją, wyciekiem itp. Jednym z 
opisywanych sposobów zapobiegania i gotowości mogą być odpowiednie procedury dotyczące sytuacji awaryjnych.  
W sposób wyraźny należy opisać, jak sposoby reagowania na awarie dostosowane są do awarii, które mogą wydarzyć 
się poza normalnymi okresami działalności zakładu, tzn. np. w nocy czy dni wolne od pracy. 
Podobnie precyzyjnie należy opisać, jak uwzględniono zagadnienia środowiskowe w kontekście awarii w związku z 
nietypowymi warunkami funkcjonowania instalacji, jak np. w przypadku rozruchu instalacji, planowego zatrzymania 
ruchu instalacji, wycieku z instalacji, zakłócenia w pracy instalacji, gwałtownego i nieplanowanego zatrzymania ruchu 
instalacji.  
Należy w sposób wyraźny określić, które sytuacje awaryjne mają charakter bezpośredniego zagrożenia szkodą w 
środowisku i które działania mają status odpowiadających im działaniom zapobiegawczym.  
 
Należy również określić zasady informowania o awariach organów ochrony środowiska (organ wydający pozwolenie 
oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz ewentualnie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej). 
We wniosku należy zaproponować, które awarie podlegają informowaniu, a które nie. Należy również zaproponować 
zakres i procedury powiadamiania. Zakres informacji podawanej organom ochrony środowiska powinien obejmować: 
okoliczności awarii, niebezpieczne substancje związane z awarią, dodatkowe emisje spowodowane awarią, inne 
informacje umożliwiające dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska, podjęte działania ratunkowe, a także 
działania mające na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu się.  
Procedury powiadamiania powinny obejmować: poinformowanie za pośrednictwem publicznych sieci 
telekomunikacyjnych, poinformowanie w formie pisemnej.  
 
Pewne aspekty postępowania w sytuacjach awaryjnych – w tym powiadamiania m.in. organów ochrony środowiska – 
zawarte są w przepisach. Należy je uwzględnić w tym rozdziale lub odnieść się do innych rozdziałów, w których 
odniesienia do tych wymagań prawnych zostały we wniosku zamieszczone. Do sytuacji opisanych w przepisach 
należą m.in.:  

 zakłócenia w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza z instalacji 
spalania paliw;  

 zakłócenia w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza z turbin 
gazowych;  

 niedotrzymania określonych warunków w instalacjach spalania i współspalania odpadów.  
 
Konkludując – w tym podrozdziale, w kolejnych podpunktach   należy umieścić informację o proponowanych sposobach 
zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii. Informacje te należy przedstawić w następującej sekwencji:  

 zidentyfikowana sytuacja awaryjna,  
 scenariusz przebiegu sytuacji awaryjnej (przyczyny, sekwencja zdarzeń poprzedzających awarię i następujących 

po jej wystąpieniu),  
 proponowane sposoby zapobiegania awarii,  
 proponowane sposoby ograniczania skutków awarii.  

Można tej prezentacji nadać formę tabeli.  
 
 
 
 

 

3.9.1.4.1 Awaria 1  
 

3.9.1.4.1.1 Zidentyfikowana sytuacja awaryjna  
 
 
 

 

                                                 
229 Opracowując działania zapobiegawcze i działania przygotowawcze można inspirować się przepisami, które obowiązują dla zakładów o dużym 

ryzyku. W czasie opracowywania niniejszych wytycznych są to:  
• ustawa POŚ – Tytuł IV – w szczególności artykuły 250, 251, 252, 253, 256, 260;  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport 

o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 970,  z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany 

operacyjno-ratownicze (Dz.U. z 2003 r. Nr 131, poz. 1219)  
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3.9.1.4.1.2 Scenariusz przebiegu sytuacji awaryjnej (przyczyny, sekwencja zdarzeń 
poprzedzających awarię i następujących po jej wystąpieniu)  

 
 
 

 

3.9.1.4.1.3 Proponowane sposoby zapobiegania awarii  
 
 
 

 

3.9.1.4.1.4 Proponowane sposoby ograniczania skutków awarii  
 
 
 

 
Uwaga: Dla kolejnych awarii podać opis kierując się sekwencją przedstawioną powyżej.  

3.9.2 Inne sytuacje awaryjne mogące skutkować zanieczyszczeniem środowiska  

Komentarz: 
W tym podrozdziale należy opisać inne niż poważne awarie przemysłowe (w rozumieniu ustawy POŚ), potencjalne 
sytuacje awaryjne mogące mieć miejsce w zakładzie w związku z prowadzeniem instalacji PZ, które mogą skutkować 
zanieczyszczeniem środowiska.  
 
Rozdział niniejszy powinien zostać wypełniony również w przypadku zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia awarii. W przypadku tych zakładów, należy opisać awarie nie objęte programem zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym. 

3.9.2.1 Zidentyfikowane potencjalne sytuacje awaryjne 

Komentarz: 
Zaleca się przedstawienie listy zidentyfikowanych sytuacji awaryjnych, które mogą się wydarzyć w związku z eksploatacją 
instalacji PZ w poniższej tabeli. Opis niektórych awarii związanych z poszczególnymi komponentami mógł zostać ujęty 
w innych rozdziałach poświęconych tym poszczególnym komponentom. Jeśli tak jest to w tym rozdziale należy zamieścić 
odniesienia do wszystkich awarii ujętych w tamtych rozdziałach.  
 

Tabela 3.9-3 Zestawienie zidentyfikowanych potencjalnych sytuacji awaryjnych 

L.p. Nazwa awarii 

Ujęta w innych 
rozdziałach 
niniejszego 

wniosku 

Ujęta w 
podrozdziale 7.2.2 

niniejszego 
wniosku 

Uwagi 
 

1 2 3 4 5 

     
     
     
Objaśnienia do kolumn tabeli:  
(3) należy podać numer rozdziału, podrozdziału lub punktu, np. 4.2.1.  
(4) należy podać numer punktu,  np. punkt 7.3.1. albo 7.3.4  

3.9.2.2 Proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków 
awarii 

Komentarz: 
W niniejszym podrozdziale – w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń –  należy zamieścić następujące informacje  
(które mogą odwoływać się do innych rozdziałów wniosku lub do załączników):  

 Informacje na temat sposobów ograniczania skutków awarii  
 Opis instalacji lub procedur sprawiających, że wskutek awarii  nie dojdzie do zanieczyszczenia środowiska.  
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Opisując scenariusze awarii, należy uwzględnić i przedstawić informacje, które pozwolą na ocenę adekwatności i 
wiarygodności proponowanych sposobów zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii230. Scenariusze te 
powinny uwzględniać: skalę produkcji i innych działań, które mogą być miejscem lub źródłem awarii:  

 liczbę urządzeń i instalacji,  
 wielkość urządzeń i instalacji,  
 typy operacji, 
 warunki procesowe,  
 złożoność procesu, 
 wiek instalacji, jej zużycie (dane niezawodnościowe),  
 rozmieszczenie instalacji i urządzeń – bezpieczne odległości,  
 lokalizację (względem obiektów wrażliwych: zabudowania mieszkalne, zbiorniki wód podziemnych, siedliska 

roślin i zwierząt, cieki wodne itd.)  
 zastosowane systemy bezpieczeństwa (zapobiegawcze i ochronne),  
 błędy ludzkie,  
 skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem.  

 
W rozdziale tym należy zawrzeć informację o wdrożonych procedurach zapobiegania awariom i reagowania na nie. 
Należy również załączyć istniejące plany postępowania w przypadku zidentyfikowanych awarii . 
 
W rozdziale tym należy zawrzeć informację o wdrożonych procedurach zapobiegania awariom i reagowania na nie. 
Należy również załączyć plany postępowania w przypadku zidentyfikowanych awarii231.  
Opisując sposoby reagowania na awarie, należy w szczególny sposób odnieść się do tych aspektów działań, które 
przyczyniają się do minimalizacji oddziaływania na środowisko w związku z awaryjną emisją, wyciekiem itp. Jednym z 
opisywanych sposobów zapobiegania i gotowości mogą być odpowiednie procedury dotyczące sytuacji awaryjnych.  
W sposób wyraźny należy opisać, jak sposoby reagowania na awarie dostosowane są do awarii, które mogą wydarzyć 
się poza normalnymi okresami działalności zakładu, tzn. np. w nocy czy dni wolne od pracy. 
Podobnie precyzyjnie należy opisać, jak uwzględniono zagadnienia środowiskowe w kontekście awarii w związku 
z nietypowymi warunkami funkcjonowania instalacji, jak np. w przypadku rozruchu instalacji, planowego zatrzymania 
ruchu instalacji, wycieku z instalacji, zakłócenia w pracy instalacji, gwałtownego i nieplanowanego zatrzymania ruchu 
instalacji.  
Należy w sposób wyraźny określić, które sytuacje awaryjne mają charakter bezpośredniego zagrożenia szkodą232 i które 
działania mają status odpowiadających im działaniom zapobiegawczym.  
 
Opis niektórych awarii związanych z poszczególnymi komponentami mógł zostać ujęty w innych rozdziałach 
poświęconych tym poszczególnym komponentom. Jeśli tak jest to w tym rozdziale należy zamieścić odniesienia do 
wszystkich awarii ujętych w tamtych rozdziałach. 
Należy również określić zasady informowania o awariach organów ochrony środowiska (organ wydający pozwolenie 
oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz ewentualnie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej). 
We wniosku należy zaproponować, które awarie podlegają informowaniu, a które nie. Należy również zaproponować 
zakres i procedury powiadamiania. Zakres informacji podawanej organom ochrony środowiska powinien obejmować: 
okoliczności awarii, niebezpieczne substancje związane z awarią, dodatkowe emisje spowodowane awarią, inne 
informacje umożliwiające dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska, podjęte działania ratunkowe, a także 
działania mające na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu się.  
Procedury powiadamiania powinny obejmować: poinformowanie za pośrednictwem publicznych sieci 
telekomunikacyjnych, poinformowanie w formie pisemnej.  
 
Pewne aspekty postępowania w sytuacjach awaryjnych – w tym powiadamiania m.in. organów ochrony środowiska – 
zawarte są w przepisach. Należy je uwzględnić w tym rozdziale lub odnieść się do innych rozdziałów, w których 
odniesienia do tych wymagań prawnych zostały we wniosku zamieszczone. Do sytuacji opisanych w przepisach 
należą m.in.:  

 zakłócenia w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza z instalacji 
spalania paliw;  

 zakłócenia w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza z turbin 
gazowych;  

                                                 
230  Art. 208 ustawy POŚ  
231Opracowując działania zapobiegawcze i działania przygotowawcze można inspirować się przepisami, które obowiązują dla zakładów o dużym ryzyku. 

W czasie opracowywania niniejszych wytycznych są to:  
• ustawa POŚ – Tytuł IV – w szczególności artykuły 250, 251, 252, 253, 256, 260;  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport 

o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 970,  z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany 

operacyjno-ratownicze (Dz.U. z 2003 r. Nr 131, poz. 1219)  
232 Bezpośrednie zagrożenie szkodą w rozumieniu ustawy szkodowej  
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 niedotrzymania określonych warunków w instalacjach spalania i współspalania odpadów.  
 
Konkludując – w tym podrozdziale, w punktach  od 3.6.2.2.1  do 3.6.2.2.N (gdzie N określa liczbę zidentyfikowanych 
sytuacji awaryjnych) należy umieścić informację o proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i 
ograniczania skutków awarii. Informacje te należy przedstawić w następującej sekwencji:  

 zidentyfikowana sytuacja awaryjna,  
 scenariusz przebiegu sytuacji awaryjnej (przyczyny, sekwencja zdarzeń poprzedzających awarię i następujących 

po jej wystąpieniu),  
 proponowane sposoby zapobiegania awarii,  
 proponowane sposoby ograniczania skutków awarii.  

 
Można tej prezentacji nadać formę tabeli.  
 
 
 
 

 

3.9.2.2.1 Awaria 1  
 

3.9.2.2.1.1 Zidentyfikowana sytuacja awaryjna  
 
 
 

 

3.9.2.2.1.2 Scenariusz przebiegu sytuacji awaryjnej (przyczyny, sekwencja zdarzeń 
poprzedzających awarię i następujących po jej wystąpieniu)  

 
 
 

 

3.9.2.2.1.3 Proponowane sposoby zapobiegania awarii  
 
 
 

 

3.9.2.2.1.4 Proponowane sposoby ograniczania skutków awarii  
 
 
 

 
Uwaga: Dla kolejnych awarii podać opis kierując się sekwencją przedstawioną powyżej.  

3.9.3 Najlepsze dostępne techniki  

Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań 
technicznych pozwalających na ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii, w tym miejscu wniosku należy się do nich 
odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i BREFach stanowią 
doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ, m.in. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 
wykorzystywanie procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; postęp naukowo-
techniczny.  

3.9.3.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 

Komentarz:  
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W tabelach poniżej należy porównać proponowany sposób zapobiegania awariom z zaleceniami zawartymi w konkluzjach 
BAT233 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne techniki”234.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 
2.4-4. 
 
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego 
z zapisami zawartymi w tych dokumentach235. .  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

Tabela 3.99-4: Najlepsze dostępne techniki w zakresie zapobiegania awariom 
 Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 

1 2 3 

   
   
   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) - kolejne techniki w zakresie zapobiegania awariom opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” 
w dokumencie BREF 
(3) - Należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.  
 
W analogiczny sposób należy odnieść się do zaleceń wszystkich stosownych konkluzji BAT lub BREFów. 

3.9.3.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  

Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między proponowanymi sposobami zapobiegania awariom a określonymi jako 
poziom BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej 
sytuacji. Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak 
możliwości zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można 
powołać się na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji 
urządzeń oraz rachunek kosztów i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 
alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 
 

                                                 
233 Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ 
234 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
235 W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki 
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3.10 Efektywność energetyczna 

Komentarz:  
Ze względu na fakt, że pozwolenie zintegrowane winno określać sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania 
energii236, a wnioskodawca winien we wniosku wykazać stosowanie najlepszych dostępnych technik237 (w tym m.in. 
zapewnienie racjonalnego zużycia paliw) w tym rozdziale zaleca się przedstawić informacje dotyczące tych zagadnień.  

3.10.1 Źródła i zużycie energii 

 
Komentarz:  
Podstawowe informacje dla oceny efektywności energetycznej obejmują: 

 źródła energii oraz udział poszczególnych źródeł energii zużywanej na potrzeby instalacji (Tabela 3.10-1.)  
 dane dotyczące zużycia energii na różne cele (obejmujące przynajmniej 95% odbiorników). Do tego celu należy 

skorzystać z tabel 3.10-2 i 3.10-3. Wnioskodawca może uzupełnić tę informację o schematy przepływu energii 
(np. schematy Sankey’a) pokazujące zużycie energii w poszczególnych procesach, 

 zużycie energii na poszczególne cele w przeliczeniu na jednostkę produkcji lub inną wartość charakterystyczną 
dla rodzaju działalności prowadzonej w instalacji. Podanie wskaźników tego typu będzie szczególnie istotne w 
przypadku opublikowania granicznych wielkości emisyjnych w zakresie energochłonności238, 

 
 
 
 

 
Tabela 3.10-1: Źródła energii 

Kod źródła Źródła energii 
Zużycie energii 
[MWh lub GJ] 

1 2 3 

En1 Energia elektryczna zakupiona z 
zewnątrz  

 

En2 Energia cieplna zakupiona z zewnątrz  

En3 Energia elektryczna wytworzona na 
terenie zakładu  

 

En4 Energia cieplna wytworzona na terenie 
zakładu 

 

 Inne  

   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1)Każde źródło energii powinno być oznaczone w sposób jednoznaczny wewnętrznym kodem np. En1, En2, En3 etc. 
(2)W przypadku zakupu energii z kilku źródeł lub wytwarzania energii w kilku instalacjach zasadne może okazać się dodanie wierszy 
i rozbicie informacji dotyczących poszczególnych źródeł. 
(3) Wielkość zakupu energii lub ilość energii na wyjściu z instalacji do jej wytwarzania na terenie zakładu (1MWh=3,6 GJ). Należy 
podać wielkości za ostatnie 3 lata. 
 
Uwaga: Jeżeli energia elektryczna wykorzystywana przez instalacje pochodzi ze źródeł odnawialnych należy zwrócić na 
ten fakt uwagę w tym rozdziale.  
 

Tabela 3.10-2: Zużycie energii elektrycznej 
Kod sposobu 
wykorzystania 

Potrzeby, na które energia jest zużywana 
Zużycie energii 

[MWh/rok] 
1 2 3 

   
   

                                                 
236 Art. 211 ust. 6 pkt 11 ustawy POŚ 
237 Art. 208 ust. 2 pkt 1g w powiązaniu z art. 207 ustawy POŚ 
238 Art. 206 ustawy POŚ 
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Tabela 3.10-2: Zużycie energii elektrycznej 
Kod sposobu 
wykorzystania 

Potrzeby, na które energia jest zużywana 
Zużycie energii 

[MWh/rok] 
1 2 3 

   
 Całkowite zużycie energii elektrycznej:  

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Zużycie energii elektrycznej na poszczególne cele powinno być jednoznacznie oznaczone wewnętrznym kodem np. El1, El2 etc. 
(2) Zużycie na potrzeby: procesów technologicznych, oświetlenia, systemów chłodzenia, systemów zimna technologicznego, mrożenia, 
odmrażania, wentylacji, ogrzewania, itd. 
(3) Należy podać wielkości za ostatnie 3 lata. 
 
 

Tabela 3.10-3: Zużycie paliw na potrzeby produkcji ciepła, pary technologicznej i energii elektrycznej 
oraz na potrzeby transportu wewnętrznego zakładu 

Kod 
paliwa 

Rodzaj paliwa 
Zużycie 
paliwa 

Wykorzystanie na potrzeby np. 

pr
oc

es
ow

e
 

gr
ze

w
cz

e
 

tr
an

sp
or

t 
(w

ew
nę

tr
zn

y)
 

Produkcję energii 
elektrycznej 
[MWh/rok] 

Produkcja pary i 
ciepła 

technologicznego 
[MWh/rok] 

Z
uż

yc
ie

 
w

ła
sn

e
 

sp
rz

ed
aż

 

Z
uż

yc
ie

 
w

ła
sn

e
 

sp
rz

ed
aż

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Olej opałowy 

[Mg] (podać 
rodzaj) 

        

 Olej napędowy 
[dm3] 

        

 Gaz ziemny 
[m3] 

        

 Gaz płynny 
[m3] 

        

 Węgiel 
kamienny [Mg] 

        

 Etylina [dm3]         
 Inne (jakie):         

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Każdy rodzaj paliwa powinien być jasno oznaczony wewnętrznym kodem np. F1, F2, F3 etc. 
(3) W jednostkach podanych w kolumnie (2)  
(4) dotyczy procesów, w których paliwa są wykorzystywane jako bezpośrednie źródło energii 
(5) Ogrzewanie pomieszczeń i produkcja ciepłej wody na potrzeby sanitarnej. 
(9) nie dotyczy ciepła do ogrzewania pomieszczeń 
 
Uwaga 1: Niniejsza tabela winna być wypełniona w powiązaniu ze schematami technologicznymi w odniesieniu do operacji 
technologicznych 
Uwaga 2: Na kolorowo należy zaznaczyć zmiany w ilości, jakości i/lub rodzaju paliw w stosunku do ostatniego pozwolenia 

3.10.2 Proponowane procedury monitorowania zużycia energii 

W tym podrozdziale należy przedstawić faktyczny bądź proponowany zakres monitorowania zużycia energii z 
poszczególnych źródeł  i na poszczególne cele. Należy przedstawić wskaźniki odnoszące zużycie energii do parametrów 
charakteryzujących rodzaj działalności prowadzonej w instalacji objętej wnioskiem np. zużycie energii elektrycznej na 
jednostkę produkcji lub zużycie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń do kubatury.  
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3.10.3 Najlepsze dostępne techniki w odniesieniu do efektywności energetycznej  

3.10.3.1 Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF 

Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań 
technicznych pozwalających na ograniczenie zapotrzebowania na energię, w tym miejscu wniosku należy się do nich 
odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i BREFach stanowią 
doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ, m.in. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.  
W tabeli poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności w  zakresie zapewnienia efektywności 
energetycznej z zaleceniami zawartymi w konkluzjach BAT239 lub BREFach w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze 
dostępne techniki”240.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT / BREFy wymienione w Tabeli 
2.4-4. 
 
Dla każdego z tych dokumentów dokonano zestawienia umożliwiającego porównanie stanu istniejącego 
z zapisami zawartymi w tych dokumentach241. .  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

Tabela 3.10-4: Najlepsze dostępne techniki w odniesieniu do efektywności energetycznej 
 Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 

1 2 3 

   
   
   

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(2) kolejne techniki dotyczące efektywności energetycznej opisane w konkluzjach BAT lub rozdziale „najlepsze dostępne techniki” w 
dokumencie BREF. 
(3) należy odnieść się do kolejnych zapisów konkluzji BAT lub rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w dokumencie BREF.  
 

3.10.3.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  

Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom 
BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. 
Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości 
zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się 
na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń 
oraz rachunek kosztów i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 
alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 
 

3.10.3.3 Inne działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej 

W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna za stosowne przedstawienie we wniosku dodatkowych informacji o stosowanych 
sposobach poprawy efektywności energetycznej (nieuwzględnionych w konkluzjach BAT lub BREFach) może zrobić to 
w tym miejscu wniosku. Inspiracją mogą być różnego rodzaju wytyczne branżowe mające zastosowanie do danej 

                                                 
239 Art. 3 pkt. 8d) ustawy POŚ 
240 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
241 W przypadku BREFów chodzi o informacje zawarte w rozdziale Najlepsze Dostępne Techniki 
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instalacji, gdzie pierwszym źródłem mogą być dokumenty umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska242, jednak istnieje wiele innych źródeł w tym zakresie, aczkolwiek dostępne są one głównie w językach 
obcych. Wiele interesujących wytycznych ogólnych oraz branżowych przetłumaczonych na język polski dostępnych jest 
bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie www.eko-net.pl. 
Do działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej należą m.in.:  

1. procedury nadzoru i konserwacji urządzeń (np. dot. klimatyzacji, chłodzenia, silników i napędów, instalacji 
sprężonych gazów, rozprowadzania pary, ogrzewania pomieszczeń i wody, smarowania itp.) 

2. eliminacja strat ciepła poprzez stosowanie odpowiedniej izolacji i uszczelnień (np. uszczelki i drzwi 
samozamykające);∙ 

3. ograniczanie strat ciepła z budynków; 
4. techniki poprawiające efektywność energetyczną w procesach (np. odzysk ciepła z różnych operacji 

należących do procesu, wysokowydajne techniki odwadniania służące minimalizacji zużycia energii do 
suszenia; ograniczenie zapotrzebowania na moc bierną, optymalizacja sterowania elektronicznego 
silnikami wprowadzenie ciągłych procesów produkcyjnych). 

5. techniki stosowane w produkcji energii∙(np. produkcja energii w skojarzeniu - energia elektryczna i cieplna, 
odzyskiwanie ciepła z odpadów, podnoszenie sprawności urządzeń energetycznych itp.). 

 
Opisane działania w wielu przypadkach są opisane w dokumencie dotyczącym efektywności energetycznej. 
Wnioskodawca może w tym podrozdziale odnieść się do bardziej szczegółowych informacji zawartych w rozdziale 3.11.3. 
 
 
 
 

 
 

                                                 
242 http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ 
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3.11 Oddziaływanie na środowisko jako całość 

3.11.1 Dotrzymywanie standardów jakości środowiska 

Komentarz:  
Informacje przedstawione w tym podrozdziale powinny zawierać dane umożliwiające stwierdzenie, że instalacja: 

 nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska243, 
 nie powoduje pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi244. 

W celu przedstawienia poziomu oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska zaleca się skorzystanie z 
poniższej tabeli. Jako kryterium oceny dopuszczalności poziomu oddziaływania na środowisko jako całość przyjęto 
obowiązujące standardy jakości środowiska.  
 

Tabela 3.11-1: Stopień dotrzymywania obowiązujących norm w zakresie stanu środowiska 

Lp. Standard Podstawa prawna 

N
ie

 d
ot

yc
zy

 

P
ot

w
ie

rd
ze

n
ie

 

1 2 3 4 5 
1 Dopuszczalne poziomy niektórych 

substancji w powietrzu  - 
zróżnicowane dla terenu kraju, na 
obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz na obszarach parków 
narodowych (benzen, NO2, NOx, 
SO2, ołów, ozon, pył zawieszony 
PM10, CO) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031) 
 

  

2 Dopuszczalne wartości 
odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) 

  

3 Wartości odniesienia substancji 
zapachowych w powietrzu  

Art. 222 ust. 5 Prawa ochrony środowiska. 
Minister środowiska, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw zdrowia, 
określi, w drodze rozporządzenia, wartości 
odniesienia substancji zapachowych w 
powietrzu. 

  

4 Zawartość metali ciężkich w 
wierzchniej (0-25 cm) warstwie 
gruntu, na którym komunalne 
osady ściekowe mają być 
stosowane 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 
2010 Nr 137 poz. 924) 

  

5 Standardy jakości gleby oraz ziemi 
(dopuszczalne wartości dla 
zanieczyszczeń: metale, związki 
nieorganiczne, węglowodorowe, 
węglowodory chlorowane, środki 
ochrony roślin i inne w glebie i w 
ziemi) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 09 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów 
jakości ziemi (Dz.U. z 2002 r. Nr 165, poz. 
1359) obowiązuje od 19 października 2002 
r. 

  

6 Dopuszczalne zawartości metali 
ciężkich w glebach 
przeznaczonych do rolniczego 
wykorzystania ścieków 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. 
zm.) obowiązuje od 31 lipca 2006 r. 

  

                                                 
243 Art. 205 ustawy POŚ 
244 Art. 141 ust. 2. ustawy POŚ 
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Tabela 3.11-1: Stopień dotrzymywania obowiązujących norm w zakresie stanu środowiska 

Lp. Standard Podstawa prawna 

N
ie

 d
ot

yc
zy

 

P
ot

w
ie

rd
ze

n
ie

 

1 2 3 4 5 
7 Wymagania jakim powinny 

odpowiadać morskie wody 
wewnętrzne i wody przybrzeżne 
będące środowiskiem życia 
skorupiaków i mięczaków 

Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 4 października 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
morskie wody wewnętrzne i wody 
przybrzeżne będące środowiskiem życia 
skorupiaków i mięczaków (Dz.U. z 2002 r.  
Nr 176, poz. 1455) obowiązuje od 7 
listopada 2002 r. 

  

8 Wymagania, jakim powinny 
odpowiadać wody śródlądowe 
będące środowiskiem życia ryb 
łososiowatych i karpiowatych w 
warunkach naturalnych 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 4 października 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
wody śródlądowe będące środowiskiem 
życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 176, poz. 1455) obowiązuje 
od 7 listopada 2002 r. 

  

9 Wymagania, jakim powinna 
odpowiadać woda w kąpieliskach. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 
kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i 
miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. 
U. 2011 nr 86 poz.478) 

  

10 Wymagania jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia (podział na trzy 
kategorie jakości wody, w 
zależności od wartości 
granicznych wskaźników jakości 
wody, które z uwagi na ich 
zanieczyszczenie muszą być 
poddane standardowym procesom 
uzdatniania) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
wody powierzchniowe wykorzystywane do 
zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 204, poz. 1728) obowiązuje od 24 
grudnia 2002 r. 

  

11 Dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych 
w środowisku 
(zróżnicowane dla: a) terenów 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, b) miejsc 
dostępnych dla ludności)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 
1883) obowiązuje od 29 listopada 2003 r. 

  

12 Dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku. 
(zróżnicowane poziomy hałasu dla 
poszczególnych rodzajów terenów 
przeznaczonych:  
a) pod zabudowę mieszkaniową,  
b) pod szpitale i domy opieki 

społecznej, 
c) pod budynki związane ze 

stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży,  

d) na cele uzdrowiskowe,  
e) na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe poza 
miastem) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (: Dz. U. 2014 poz. 112)  

  

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(4) Standard należy uznać jako niemający zastosowania wtedy, kiedy w sposób niebudzący wątpliwości prowadzący instalacji 
stwierdza brak faktycznych bądź potencjalnych źródeł emisji mogących mieć wpływ na jakość środowiska.  
(5) Należy przedstawić informację potwierdzającą spełnianie standardów – w większości przypadków będzie to odniesienie do 
właściwego punktu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.  
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Poniżej należy skonkludować informacje wpisane do tabeli.  
 
 
 
 

3.11.2 Oddziaływanie na środowisko jako całość i metody ochrony środowiska 

Komentarz:  
W odniesieniu do wpływów na środowisko nieopisanych we wcześniejszych rozdziałach należy przedstawić syntetyczne 
informacje dotyczące: 

 faktycznych bądź potencjalnych wpływów na środowisko, w tym operacji lub wariantów funkcjonowania 
instalacji będących źródłem zagrożenia ich zanieczyszczeniem, 

 wyników przeprowadzonych pomiarów jakości środowiska oraz przekroczeń obowiązujących standardów, 
 stosowanych i proponowanych metod zapobiegania lub ograniczenia pogorszenia jakości środowiska 

(wariantowo, jeżeli ma to zastosowanie), 
 proponowanych procedur monitorowania emisji, 
 proponowanych procedur monitorowania operacji mogących być źródłem zanieczyszczenia środowiska,  
 proponowanych procedur monitorowania środowiska. 

Zakres omawianych w tym podrozdziale oddziaływań na środowisko jest otwarty , ale powinien obejmować wpływ 
komponenty środowiska, w których wymienione w p. 9.1. standardy jakości środowiska uznano za mające zastosowanie, 
ale nie ujęte w innych częściach wniosku. Oddziaływania omówione w dalszej części tego rozdziału należy traktować jako 
przykładowe.  
W przypadku, gdy wymienione wyżej zagadnienia zostały opisane w rozdziałach poświęconych poszczególnym 
komponentom, w tym podrozdziale powinny znaleźć się dokładne odniesienia do tych miejsc. 
 
 
 
 

3.11.2.1 Zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód gruntowych 

 
Komentarz:  
Zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód gruntowych jest jednym z obszarów oddziaływania na środowisko nie związanych 
z obowiązkiem uzyskiwania pozwoleń. Ustawa POŚ nakłada obowiązek245 zapobiegania zanieczyszczeniu powierzchni 
substancjami powodującymi ryzyko246. Ochronie podlegają również wody podziemne247.  
 
W przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej 
ryzyko248 oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, wniosek 
o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać249: 
a) raport początkowy, zawierający informacje dotyczące zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi 
substancjami, 
b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych, 
c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód 
gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu250, w związku 
z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi 
substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek. 
 
Należy zwrócić uwagę na to, że obowiązek sporządzenia raportu początkowego jest obowiązkiem odrębnym względem 
obowiązków określonych w p. b i c cytowanego przepisu. Zatem niezależnie od konieczności opracowania raportu 
początkowego wniosek powinien zawierać opis: 

 stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych, 
 propozycji sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych 

substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu , w związku z eksploatacją 

                                                 
245 Art. 101 pkt. 3 ustawy POŚ.  
246 Wykaz substancji powodujących ryzyko znajdzie się w rozporządzeniu ministra środowiska wydanym na podstawie delegacji z art. 101a ust. 5.  
247 Art. 38 ustawy Prawo Wodne 
248 Art.3 pkt 37a ustawy POŚ; 
249 Art.208 ust.2 pkt 4 ustawy POŚ 
250 w rozumieniu art.3 pkt 48 ustawy POŚ; 
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instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami 
oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek. 

 
Jeżeli informacje te znajdują się w innym miejscu wniosku (np. dotyczącym awarii), w tym podrozdziale powinny znaleźć 
się dokładne odniesienia do tych miejsc. Jeżeli nie występują zanieczyszczenia gleby lub ziemi i brak wszelkich zagrożeń 
w tym obszarze, wnioskodawca powinien w tym miejscu zawrzeć odpowiednie oświadczenie.  
 
UWAGA: W interesie wnioskodawcy jest zaproponowanie takiej procedury badań, która jest właściwa z jego punktu 
widzenia. W przeciwnym przypadku organ określi tryb prowadzenia oceny ryzyka nie uwzględniając specyfiki 
specyficznych uwarunkowań wnioskodawcy. 
 
 
 
 

 

3.11.2.1.1 Raport początkowy 
 
Niniejszy podrozdział może przybrać jedną z dwóch form: 

 
1. Raport początkowy - w przypadku, kiedy wnioskodawca stoi na stanowisku, że istnieje obowiązek jego 

sporządzenia. 
2. Uzasadnienie dlaczego raport początkowy nie jest wymagany.  

 
UWAGA do wariantu 1.: Mając na uwadze, że ustawa POŚ narzuca wymagania w zakresie formy raportu początkowego 
(obowiązek przedstawiania danych w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map), jak też że cel i 
funkcje raportu wykraczają poza uzyskanie pozwolenia, raport ten powinien być w strukturze wniosku co najmniej 
wyraźnie wyodrębniony i zachowywać redakcyjną samodzielność. Raport, zależnie od przyjętej konwencji, może też 
stanowić odrębny tom tego wniosku.  
 
Raport początkowy powinien zawierać251: 1) informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;2) 
informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;3) 
nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające 
pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;4) informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, 
ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub 
uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym 
pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy POŚ (co 
do zasady – laboratorium akredytowane). 
 
Sporządzając raport początkowy oraz wykonując badania lub pomiar zanieczyszczenia, w celu przedstawienia informacji 
na temat zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu, ocenę 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi prowadzi się w sposób określony w przepisach rozporządzenia w sprawie oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy POŚ. Do czasu wydania tego 
rozporządzenia zastosowanie znajdują przepisy dotyczące standardów jakości gleby i ziemi. 
 
 
 
 

 

3.11.2.1.2 Opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód 
gruntowych 

 
Ten podrozdział dotyczy wyłącznie wnioskodawców, których dotyczy obowiązek przedstawienia raportu początkowego. 
W przeciwnym wypadku należy usunąć ten punkt z wniosku.  
 
Zgodnie z przepisami prawa kryterium warunkującym konieczność przygotowania niniejszego podrozdziału jest 
wykorzystywanie, produkcja lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz możliwość zanieczyszczenia gleby, 

                                                 
251 Art.217b ust. 3 ustawy POŚ 
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ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. W większości przypadków będzie to związane z sytuacjami awaryjnymi, 
które należy opisać w rozdziale 3.9. 
 
W tym miejscu należy umieścić odniesienie do konkretnych sytuacji awaryjnych opisanych w rozdziale 3.9 oraz – w 
szczególnych przypadkach, kiedy możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu NIE 
wiąże się z sytuacjami awaryjnymi - uzupełnić informacje o opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, 
ziemi i wód gruntowych należy umieścić poniżej.  
 
 
 
 

 

3.11.2.1.3 Sposoby prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, 
ziemi i wód gruntowych  

 
Ten podrozdział dotyczy wyłącznie wnioskodawców, których dotyczy obowiązek przedstawienia raportu początkowego. 
W przeciwnym wypadku należy usunąć ten punkt z wniosku.  
 
W tym miejscu należy (odniesieniu do substancji powodujących ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, 
które mogą znajdować się na terenie zakładu) opisać proponowane: 

 
1. sposoby systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia, w związku z eksploatacją instalacji, albo  
2. sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów 

zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek252. 
 
Należy zwrócić uwagę, że proponując przekonywujący opis sposobu systematycznej oceny ryzyka może spowodować, że 
organ w pozwoleniu zintegrowanym zaakceptuje go jako alternatywę dla prowadzenia badań lub pomiarów z 
częstotliwością co najmniej raz na pięć lat w przypadku wód podziemnych i raz na dziesięć lat w przypadku gleby253.  
 
Jeżeli wnioskodawca decyduje się na przedstawienie opisu sposobu systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia, 
powinien wziąć pod uwagę, że z przepisu wynika pośrednio że systematyczna ocena ryzyka obejmuje przynajmniej 
jednorazowe przeprowadzenia badań i pomiarów. 
 
 
 
 

3.11.2.2 Promieniowanie elektromagnetyczne  

 
Komentarz:  
Ustawa POŚ w art. 121 zobowiązuje do utrzymywania poziomów pól elektromagnetycznych na poziomie nie wyższym od 
dopuszczalnych254. Ponadto w art. 122a zobowiązuje prowadzących instalacje będące przedsięwzięciami mogącymi 
znacząco oddziaływać na środowisko do wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  
W związku z tym w niniejszym wniosku prowadzący instalacje, które mogą być źródłem pól elektromagnetycznych 
powinni:  

 opisać źródła promieniowania elektromagnetycznego (niejonizującego) z podaniem zakresu częstotliwości pól 
elektromagnetycznych emitowanych przez instalacje oraz napięcia znamionowe w odniesieniu do linii i stacji 
elektroenergetycznych, 

 podać aktualne miejsca występowania w otoczeniu instalacji pól elektromagnetycznych o wartościach 
granicznych dla obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz dla miejsc dostępnych dla ludności (opis plus 
przedstawienie w formie graficznej. W przypadku, gdy instalacja nie spełnia kryteriów wskazanych w prawie, 
należy zamieścić odpowiednią adnotację, 

 opisać metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym (wariantowo, jeżeli ma to zastosowanie), 
w tym zabezpieczenia przed dostępem ludności oraz sposoby oznaczania obszarów występowania pól 
elektromagnetycznych o wartościach większych niż dopuszczalne (jeżeli ma to zastosowanie), 

                                                 
252 Ustawa POŚ art. 208, ust.2, pkt. 4c. 
253 Art. 217a, ust. 1 
254 Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 
192, poz. 1883). 
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 przedstawić sposób prowadzenia pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz ich wyniki, jeżeli są 
zobowiązani do ich prowadzenia. 

Do przedstawienia tych informacji zaleca się wykorzystanie Tabeli 3.11-2. Informacje, na które nie ma miejsca w tabeli 
należy umieścić w treści podrozdziału. 
 
 
 
 

 
 



Oddziaływanie na środowisko jako całość 

 

116 

 
Tabela 3.11-2: Źródła emisji pola elektromagnetycznego i zasięg ich oddziaływania 

Kod 
źródła 

Nazwa źródła 
Charakterystyka źródła 

pola 
elektromagnetycznego 

Poziom oddziaływania pól elektromagnetycznych 

Obszar oddziaływania Wielkości graniczne 
parametrów fizycznych pola 

Faktyczna wartość 
parametrów fizycznych pola 

1 2 3 4 5 6 
EM1      
EM2      
      

Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Każde źródło emisji pól elektromagnetycznych powinno być oznaczone wewnętrznym jednoznacznym kodem np. EM1, EM2 itd. 
(3) Napięcie znamionowe [kV] dla linii i stacji, bądź zakres częstotliwości lub równoważna moc promieniowana izotropowo [W] (dla instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i 
radiolokacyjnych). 
(4) Informacja czy jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, miejsce dostępne dla ludności, inne. 
(5) wg Załącznika1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów. 
 
Uwaga: na kolorowo należy zaznaczyć zmiany jakiegokolwiek elementu charakteryzującego źródło i/lub środków zabezpieczających w stosunku do ostatniego pozwolenia 
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3.11.2.3 Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze  

 
Komentarz:  
W niniejszym rozdziale należy przedstawić informacje o obszarach chronionych zlokalizowanych w zasięgu 
oddziaływania instalacji, w tym obszarów Natura 2000. Zaleca się opisanie metod eliminujących bądź ograniczających 
oddziaływania na te obszary (wariantowo, jeżeli ma to zastosowanie). 
 
W niniejszym rozdziale należy przedstawić także opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego 
miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 20014 r o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.  
Przy opisie obszaru, który znajduje się w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania 
gazów lub pyłów należy odnieść się do typów terenów występujących w tym obszarze (np. przemysłowe, rolnicze, 
zabudowa mieszkaniowa itp.). Warto również przedstawić dokładniejszy opis zagospodarowania terenu w najbliższym 
sąsiedztwie instalacji. Przede wszystkim należy jednak określić odległość, w jakiej znajdują się obszary ochrony 
uzdrowiskowej, gdyż są one terenami, dla których wyznaczone są odrębne standardy jakości powietrza.  
Ważne jest również określenie terenów zabudowy mieszkaniowej, gdyż od ich obecności zależy zakres obliczeń 
prowadzonych w ramach modelowania poziomów substancji w powietrzu. Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora 
lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 10 jego wysokości, znajdują się wyższe niż parterowe budynki 
mieszkalne, biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów (szczegółowo wskazane w 
metodyce), to wówczas dodatkowo należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości 
odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu (stężenia substancji na różnych 
poziomach). 
 
W przypadku, jeżeli wniosek spełnia wymagania dla operatu wodnoprawnego, w niniejszym podrozdziale należy 
przedstawić informację o formach ochrony  przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 20014 r. o ochronie przyrody255, które występują w zasięgu zamierzonego korzystania z wód.  
 
Informacje o obszarach chronionych można pozyskać bezpośrednio z serwisu http://geoportal.gov.pl/256 prowadzonego 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, jak również z serwisu http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, który prowadzi 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.  
 
Oddziaływania na środowisko przyrodnicze mogły zostać opisane w rozdziałach dotyczących poszczególnych 
komponentów środowiska. Jeżeli informacje te zostały podane w innych rozdziałach, zaleca się podanie w tym miejscu 
odniesień do tych części wniosku.  
 
 
 
 

3.11.3 Najlepsze dostępne techniki 

Komentarz:  
Ze względu na to, że odniesienie się do wymagań BAT w wielu przypadkach wymaga fachowej wiedzy w zakresie 
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska w niniejszych „Wytycznych...” przyjęto rozwiązanie, że 
odniesienia do wymagań BAT znajdą się rozdziałach poświęconych każdemu z tych komponentów. Nie można jednak 
wykluczyć, że dla niektórych elementów BAT nie znajdzie się tam miejsca. W takiej sytuacji informacje na temat spełniania 
wymagań BAT należy umieścić w tym miejscu.  
 
Jeżeli konkluzje BAT (lub BREFy w przypadku braku konkluzji BAT) zawierają inne parametry lub opisy rozwiązań 
technicznych pozwalających na ograniczenie oddziaływania na środowisko jako całość, w tym miejscu wniosku należy 
się do nich odnieść. Należy przyjąć, że parametry i opisy rozwiązań zawarte w konkluzjach BAT i BREFach stanowią 
doprecyzowanie zasad opisanych w art. 143 ustawy POŚ: „1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 2 
efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz 
materiałów i paliw; 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających 

                                                 
255 Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zm. 
256 Serwis map zawierających dane katastralne: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowServices_KATASTER 

po załadowaniu pliku WMS: http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms  
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odpadów; 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 
skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; 7) postęp naukowo-techniczny”. 

3.11.3.1 Odniesienie do konkluzji BAT lub dokumentów BREF 

Komentarz:  
W tabelach poniżej należy porównać aktualny sposób prowadzenia działalności z wymaganiami BAT opisanymi w 
konkluzjach BAT, a w przypadku, kiedy konkluzje BAT nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej -  w  BREFach,  w rozdziałach zatytułowanych „Najlepsze dostępne techniki”257. Należy zwrócić uwagę, że 
porównanie powinno obejmować nie tylko dokumenty związane z podstawową działalnością, ale również tzw. dokumenty 
horyzontalne, jeżeli mają zastosowanie (np. dotyczące efektywności energetycznej). BREFy dla poszczególnych sektorów 
różnią się nieco strukturą, jednak w większości przypadków w rozdziałach „najlepsze dostępne techniki” można 
zidentyfikować podział na: 

 zagadnienia ogólne, 
 zarządzanie środowiskowe, 
 zagadnienia specyficzne dla rodzaju działalności, 
 wymagania dodatkowe. 

Dla takiego porządku przygotowano tabele poniżej. W przypadku innego układu zaleceń w BREFie dotyczącym danego 
rodzaju działalności kolejność i układ tabel należy dostosować do potrzeb.  
 
Do instalacji opisanych w niniejszym wniosku zastosowanie mają konkluzje BAT oraz dokumenty referencyjne 
BREF wymienione w Tabeli 2.4-4.  
 
W rozdziałach (.....) przedstawiono zestawienia dotyczące niektórych komponentów środowiska. W 
poniższych tabelach dokonano zestawienia pozostałych zagadnień opisanych w konkluzjach BAT oraz 
dokumentach referencyjnych BREF umożliwiającego porównanie stanu istniejącego z wymaganiami BAT.  
 
Dokument 1. (podać tytuł) 
 

Tabela 3.111-3: Najlepsze dostępne techniki w zakresie ochrony środowiska jako całości 
 Zapis konkluzji BAT / BREF Stan istniejący 

1 2 3 

   
   
   

 
Objaśnienie do kolumn tabeli:  
(1) Kolejne techniki opisane w ramach zagadnień ogólnych dla sektora należy oznaczyć kolejno np. BA1; BA2 BB1, BB2 itd.  
(2) Należy odnieść się do kolejnych zapisów rozdziału „najlepsze dostępne techniki” w BREF.  
 
Uwaga: W przypadku wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego i poddania go ocenie akredytowanej jednostki 
certyfikującej lub akredytowanego weryfikatora środowiskowego w tabeli należy podać informacje o instytucji 
oceniającej, dacie wydania certyfikatu zgodności/wpisu do rejestru EMAS. W przypadku braku certyfikacji/rejestracji 
należy w tabeli poniżej odnieść się do zagadnień opisanych w BREF. 
 
W analogiczny sposób należy odnieść się do wymagań wszystkich lub tylko nieopisanych w poprzednich podrozdziałach, 
mających zastosowanie konkluzji BAT lub BREFów. 

3.11.3.2 Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań  

Komentarz:  
W przypadku gdy występuje rozbieżność między faktycznym poziomem ochrony środowiska a określonym jako poziom 
BAT w   konkluzjach BAT lub dokumentach BREF, w niniejszym podrozdziale należy umieścić wyjaśnienie tej sytuacji. 
Jeżeli ma to zastosowanie, należy przedstawić uwarunkowania techniczne i organizacyjne uzasadniające brak możliwości 
zastosowania technik umożliwiających osiągnięcie poziomu uznanego za BAT. W uzasadnieniu można powołać się 
na zagadnienia wymienione w art. 207 ust.1 pkt 1, 2 i 5 tj. wiek instalacji, czas niezbędny do amortyzacji urządzeń 
oraz rachunek kosztów i korzyści. 
 
W przypadku istnienia kilku alternatywnych rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko należy uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania oraz przedstawić wszelkie 

                                                 
257 W większości przypadków zagadnienia te są zebrane w rozdziale 5 dokumentu referencyjnego, ale w dokumentach dotyczących niektórych sektorów 

występuje odstępstwo od tej reguły.  
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alternatywne rozwiązania do przedstawionych we wniosku, które były brane pod uwagę, ale z uzasadnionych przyczyn 
nie mogły zostać wprowadzone. 
 
Uzasadnieniem wyboru danej techniki mogą być również uwarunkowania lokalne np. konieczność ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na określony komponent środowiska.  
 
 
 
 

 

3.11.4 Zależności międzykomponentowe 

Komentarz:  
Ze względu na fakt, że stosowanie różnych technik może powodować przenoszenie oddziaływań z jednego komponentu 
środowiska na inny, wnioskodawca powinien przedstawić to zagadnienie w kontekście stosowanych technik. Opisane 
zależności mogą znajdować swoje odzwierciedlenie w  tabeli 3.11-1 oraz wykorzystane do uzasadnienia doboru technik 
zawartym w podrozdziale 3.11.3.2  
Metodyka doboru technik z uwzględnieniem zależności międzykomponentowych została opisana w poświęconym temu 
tematowi dokumencie referencyjnym258. Metodyka obejmuje trzy zasadnicze elementy: 

1. identyfikacja wariantów 
2. ocena ekonomiczna i środowiskowa 
3. wybór najlepszego wariantu.  

Dokument referencyjny dotyczy tych sytuacji, kiedy dobór najlepszej opcji nie jest oczywisty na bazie pozostałych analiz 
lub kiedy brak jednoznacznych opinii wskazujących najlepsze dostępne techniki.  
 
 
 
 

 
 

                                                 
258 Reference Document on Economics and Cross-Media Effect, Komisja Europejska, Lipiec 2006.  
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3.12 Likwidacja instalacji 

Komentarz: 
Informacja o przewidywanym sposobie likwidacji instalacji jest wymagana w dwóch przypadkach: 

1. dla instalacji nowych lub zmienianych w znaczący sposób  
2. jeżeli w przewidzianym terminie przewidziana jest likwidacja istniejącej instalacji lub jej części. 

 
W obu przypadkach należy opisać potencjalne oddziaływania na środowisko związane z likwidacją instalacji lub jej 
części. Ponadto w tym rozdziale należy zawrzeć informacje na temat przyjętych rozwiązań technicznych mających na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko (np. sposób rekultywacji składowiska odpadów lub 
sposób usunięcia substancji niebezpiecznych znajdujących się w wykorzystywanych urządzeniach). Jeżeli ma to 
zastosowanie należy również opisać działania, które będą prowadzone po zakończeniu eksploatacji instalacji. 
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Oznaczenia i skróty użyte w pracy 

 Dokument referencyjny BAT (BREF) – oznacza dokument będący wynikiem wymiany informacji 
zorganizowanej zgodnie z art. 13 dyrektywy IED, sporządzony dla określonych rodzajów działalności 
i opisujący zwłaszcza stosowane techniki, aktualne poziomy emisji i zużycia, techniki uwzględniane 
przy okazji ustalania najlepszych dostępnych technik, a także konkluzje dotyczące BAT oraz wszelkie 
nowe techniki ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wymienionych w załączniku III do 
dyrektywy IED  

 Dyrektywa CAFE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1 
z późn. zm.) 

 Dyrektywa IED – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. 
U. L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.) 

 Dyrektywa 2004/107/WE – dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z późn. zm.) 

 IARC – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) –
agenda WHO zajmująca się koordynacją międzynarodowych badań nad rakiem. Opracowała m.in. 
klasyfikację czynników i substancji rakotwórczych: 

 IRIS (EPA) – Zintegrowany System Informacji na temat Ryzyka (Integrated Risk Information System) 

 Klasyfikacja czynników rakotwórczych wg IARC: 

 Grupa 1: substancje rakotwórcze dla człowieka 

 Grupa 2A: substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka 

 Grupa 2B: substancje możliwie rakotwórcze dla człowieka 

 Grupa 3: substancje niemożliwe do zaklasyfikowania, jako rakotwórcze dla człowieka 

 Grupa 4: substancje prawdopodobnie nierakotwórcze dla człowieka 

 Konkluzja BAT – oznacza dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT, 
przyjmowany przez Komisję Europejską, w drodze decyzji, zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji 
przemysłowych, formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji 
służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, 
powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji 

 Lista substancji – lista substancji z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. Nr 16, poz. 87) 

 LOAEL – najniższy poziom przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany (Lowest Observed Adverse 
Effect Level). Oznacza najniższą badaną dawkę lub poziomem narażenia, przy których występują 
statystycznie znaczące wzrosty częstotliwości lub intensywności szkodliwych skutków u narażonej 
populacji względem odpowiedniej grupy kontrolnej 

 NOAEL – poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków (No Observable 
Adverse Effect Level). Oznacza najwyższą badaną dawkę lub poziom narażenia, przy których nie 
występują statystycznie znaczące wzrosty częstotliwości lub intensywności szkodliwych skutków 
u narażonej populacji względem odpowiedniej grupy kontrolnej 

 POŚ – ustawa – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) 

 WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) 
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1. WPROWADZENIE 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) w tabeli 1 zawiera listę 167 

substancji, wraz z ich oznaczeniami numerycznymi (numer CAS1), dla których określono wartości 

odniesienia (w µg/m3), uśrednione dla okresów: jednej godziny oraz roku kalendarzowego. W tabeli 2 tego 

załącznika określone są wartości odniesienia opadu substancji pyłowej (dla kadmu, ołowiu i pyłu ogółem 

w g/m2 x rok). Wartości te obowiązują na terenie całego kraju, z wyłączeniem wartości w odniesieniu do 

takich substancji jak: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i benzen na obszarach ochrony uzdrowiskowej, 

dla których ustalono odrębne (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia).  

W myśl art. 222 ust. 1 lit. a ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), 

w przypadku braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, ilości 

gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym 

przekroczeń ww. wartości odniesienia.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 144 ust. 4 POŚ, zastosowanie technologii spełniającej wymagania, o których 

mowa w art. 143, a także dotrzymanie standardów emisyjnych w myśl art. 146 ust. 3 oraz w przepisach 

odrębnych, nie zwalnia z obowiązku zachowania standardów jakości środowiska, rozumianych jako 

poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte 

w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze. Ponadto 

art. 186 pkt 3 POŚ zabrania wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 

pozwolenia zintegrowanego, jeżeli eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów 

jakości środowiska. 

Wartości odniesienia nie są standardami jakości środowiska, a zatem w przypadku, gdy eksploatacja 

instalacji powoduje przekroczenia wartości odniesienia, nie powinno to skutkować odmową wydania 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia zintegrowanego, lecz 

ustaleniem w pozwoleniu (w przypadku braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów 

substancji w powietrzu) dopuszczalnej emisji na poziomie tzw. „emisji granicznej” tj. emisji 

niepowodującej przekroczeń wartości odniesienia.  

W praktyce, zgodnie z referencyjną metodyką określoną w załączniku nr 3 do Rozporządzenia, warunkiem 

uzyskania pozwolenia jest wykazanie dotrzymania jednogodzinnych i średniorocznych dopuszczalnych 

poziomów substancji w powietrzu lub wartości odniesienia substancji w powietrzu (z uwzględnieniem 

dopuszczalnej częstości przekraczania), a także wartości odniesienia opadu substancji pyłowej, 

z uwzględnieniem tła substancji i tła opadu substancji pyłowej.  

Lista substancji w obecnym układzie jest wynikiem aktualizacji wcześniejszych jej wersji. Historycznie 

należy tu wspomnieć o liście dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym 

(54 substancje), określonych odrębnie dla obszarów specjalnie chronionych2 oraz chronionych3, która 

pojawiła się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie 

ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 24, poz. 89).  

W 1981 pod patronatem Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska ukazały 

się Wytyczne obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (załącznik nr 1 - Wykaz 

                                                 
1 oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number 
2 obejmujących tereny uzdrowisk, ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 

krajobrazowych i lasów ochronnych 
3 obejmujących pozostałe tereny kraju, z wyjątkiem terenów zajętych przez jednostki organizacyjne prowadzące 

działalność gospodarczą, powodującą zanieczyszczeni powietrza atmosferycznego 
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wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza)4. W wytycznych tych, poza wspomnianym 

wcześniej załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r., przytoczono 

również wykaz zalecanych najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym, 

wydany przez Departament Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej5, zawierający 

odpowiednio, w odniesieniu do obszarów chronionych – 394 substancje, obszarów specjalnie chronionych 

– 54 substancje. Należy zwrócić uwagę, że obie ww. listy (dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń oraz 

zalecanych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń) zawierały wartości uśrednione dla trzech okresów: 

30 minut (D30), 24 godzin (D24) oraz roku kalendarzowego (Da). 

W 1990 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej listy dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 

(Dz. U. Nr 15, poz. 92). W wyniku tej zmiany lista została ograniczona z 54 substancji do 44. 

W wyniku kolejnej zmiany, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355), liczba zanieczyszczeń objętych unormowaniami 

wzrosła z 44 do 172. Oddzielnie został ujęty ozon, dla którego ustalono dopuszczalną wartość stężenia 

w odniesieniu do 8 godzin. Ponadto niższe wartości stężeń dopuszczalnych dla wybranych substancji 

przyjęto odpowiednio na obszarach parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony 

uzdrowiskowej oraz w otoczeniu pomników historii wpisanych na „Listę dziedzictwa światowego”.  

Kolejna lista substancji została określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 1, poz. 12). Liczba substancji, dla których określono wartości odniesienia, uległa w tym przypadku 

niewielkiemu zmniejszeniu, ze 172 do 167. Istotniejszą zmianą było natomiast zastąpienie 

dotychczasowych trzech czasów uśredniania: 30 minut, 24 godzin oraz roku kalendarzowego, dwoma: 

1 godziną oraz rokiem kalendarzowym, przy czym w praktyce wartości odniesienia obowiązujące 

dotychczas dla czasu uśredniania 30 minut, przyjęto, w nowych unormowaniach, jako właściwe dla czasu 

uśredniania 1 godziny. Odrębne wartości odniesienia, dla niektórych substancji, określono dla obszarów 

parków narodowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.  

Ostatnia lista substancji z określonymi dla nich wartościami odniesienia obowiązuje od 3 lutego 2010 r. 

i została wprowadzona, jak nadmieniono na wstępie, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. W jej wyniku 

wprowadzono od 2013 r. bardziej restrykcyjne średnioroczne wartości odniesienia dla arsenu, kadmu 

i niklu, w związku z transpozycją do polskiego prawa wymagań dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu 

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.  

Obecnie zgłoszona przez Zamawiającego konieczność aktualizacji załącznika nr 1 do obowiązującego 

Rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w prawie UE, a w szczególności podyktowana jest 

przyjęciem następujących dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 

 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 

Europy (dyrektywa CAFE), 

 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane 

zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), (dyrektywa IED), 

                                                 
4 Jaworski W., Warchałowska T.: Wytyczne obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: Wykaz 

wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia powietrza; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. 
Zarząd Główny. Zakład Szkolenia i Wydawnictw, 1981 

5 Pismo Nr EN-4433-9/80 z dnia 6.02.1980 r. 
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przy uwzględnieniu aspektów zdrowotnych, związanych z występowaniem przedmiotowych substancji 

w powietrzu.  

Warto podkreślić, że obowiązujące w innych krajach Unii Europejskiej przepisy dotyczące jakości powietrza 

atmosferycznego, w zakresie normowania imisji substancji (stężenia substancji w powietrzu) odnoszą się 

do ograniczonej liczby 11 substancji, objętych oceną pod kątem ochrony zdrowia na mocy odnośnych 

dyrektyw (dyrektywa CAFE, dyrektywa 2004/107/WE).  

Lista substancji funkcjonująca w Polsce znacznie wykracza poza ww. zestaw substancji i nie ma swojego 

odpowiednika w prawodawstwie innych krajów.  

2. PODSTAWA, CEL I ZAKRES PRACY 

Podstawę do wykonania niniejszej pracy stanowi umowa nr: 5/BAT/2014 zawarta w dniu 1.09.2014 r. 

pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, a firmą ATMOTERM 

S.A., z siedzibą w Opolu. 

Celem pracy jest zaktualizowanie: 

 listy substancji podanej w Rozporządzeniu, w załączniku nr 1; 

 wartości odniesienia (jednogodzinnych i średniorocznych) przyjętych dla poszczególnych 

substancji, 

w związku z przyjęciem dyrektyw CAFE i IED. 

Przedmiotową Listę substancji przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne tych 
substancji oraz okresy, dla których są uśrednione wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony 
uzdrowiskowej (źródło danych: załącznik nr 1 do Rozporządzenia) 

Lp. Nazwa substancji1) 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)2) 

Wartości odniesienia w 
mikrogramach na metr 

sześcienny [µg/m3] uśrednione 
dla okresu 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

1 Acetaldehyd (aldehyd octowy) 75-07-0 20 2,5 

2 Aceton 67-64-1 350 30 

3 Acetonitryl 75-05-8 20 2,5 

4 Akrylaldehyd (akroleina) 107-02-8 10 0,9 

5 Akrylonitryl 107-13-1 5 0,5 

6 Alkohol furfurylowy 98-00-0 100 13 

7 2-Aminoetanol (etanoloamina) 141-43-5 30 1,6 

8 3,6-diazaoktano-1,8-diamina (trójetylenoczteroamina) 112-24-3 20 2,5 

9 Amoniak 7664-41-7 400 50 

10 Anilina 62-53-3 50 10 

11 Antymon3) 7440-36-0 23 2 

12 Arsan (arsenowodór) 7784-42-1 5 0,4 

13 Arsen3) 7440-38-2 0,2 0,01 (0,006)4 

14 Azbest (włókna/m3) 1332-21-4 2350 250 

15 Bar3) 7440-39-3 30 1,6 

16 Benzen 71-43-2 30 5 

17 Benzo[α]piren 50-32-8 0,012 0,001 
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Lp. Nazwa substancji1) 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)2) 

Wartości odniesienia w 
mikrogramach na metr 

sześcienny [µg/m3] uśrednione 
dla okresu 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

18 Beryl3) 7440-41-7 0,12 0,001 

19 Bezwodnik octowy (bezwodnik kwasu octowego) 108-24-7 100 8,7 

20 Bizmut3) 7440-69-9 50 1,2 

21 Bor3) 7440-42-8 2 0,25 

22 Brom - pary 7726-95-6 20 2,5 

23 Bromoetan (bromek etylu) 74-96-4 20 1,7 

24 Bromometan (bromek metylu) 74-83-9 20 1,7 

25 Bromooctan etylu 105-36-2 10 0,9 

26 Bromowodór 10035-10-6 30 1,6 

27 Butan-1-ol (alkohol butylowy) 71-36-3 300 26 

28 Butan-2-on (metyloetyloketon) 78-93-3 300 26 

29 Butyloamina 109-73-9 200 2,5 

30 Cer3) 7440-45-1 3 0,16 

31 Chlor 7782-50-5 100 7 

32 Chlorek benzoilu 98-88-4 50 10 

33 Chlorobenzen 108-90-7 100 8,7 

34 2-Chlorobuta-1,3-dien (chloropren) 126-99-8 100 8,7 

35 1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorhydryna) 106-89-8 10 0,76 

36 Chlorofenol5) 25167-80-0 20 2,5 

37 Chloro(fenylo)metan (chlorek benzylu) 100-44-7 10 0,9 

38 Chloroform 67-66-3 200 25 

39 Chloromrówczan etylu 541-41-3 30 1,6 

40 Chloronitroanilina5) - 1 0,15 

41 3-Chloropropen (chlorek allilu) 107-05-1 100 8,7 

42 Chlorowodór 7647-01-0 200 25 

43 Chrom - związki III i IV wartościowe3) 7440-47-3 20 2,5 

44 ChromVI3) 7440-47-3 4,6 0,4 

45 Cyjanamid wapnia 156-62-7 10 1,3 

46 Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na HCN 74-90-8 20 2,5 

47 Cykloheksan 110-82-7 10 1 

48 Cykloheksanol 108-93-0 60 5,2 

49 Cykloheksanon 108-94-1 40 3,5 

50 Cykloheksyloamina 108-91-8 10 1,3 

51 Cyna3) 7440-31-5 50 3,8 

52 Cynk3) 7440-66-6 50 3,8 

53 Dichlorfos 62-73-7 6 0,3 

54 Dichlorobenzen (dwuchlorobenzen)5) - 60 5,2 

55 Dichlorodimetylosilan (dwumetylodwuchlorosilan) 75-78-5 3 0,16 

56 1,2-Dichloroetan (chlorek etylenu) 107-06-2 200 25 

57 1,1-Dichloroeten (1,1-dwuchloroetylen) 75-35-4 30 1,6 

58 1,2-Dichloroeten (1,2-dwuchloroetylen) 540-59-0 300 16 

59 Dichlorometan (chlorek metylenu) 75-09-2 200 25 

60 Dietyloamina (dwuetyloamina) 109-89-7 10 1,3 

61 Dietyloanilina (dwuetyloanilina)5) - 6 0,52 
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Lp. Nazwa substancji1) 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)2) 

Wartości odniesienia w 
mikrogramach na metr 

sześcienny [µg/m3] uśrednione 
dla okresu 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

62 Dimetyloamina (dwumetyloamina) 124-40-3 10 1,3 

63 
2-(Dimetyloamino)etanol (N,N-
dwumetyloetanoloamina) 

108-01-0 10 1,3 

64 Dimetyloformamid (dwumetyloformamid) 68-12-2 30 2,6 

65 Dinitrobenzen (dwunitrobenzen)5) 25154-54-5 10 1,3 

66 Dinitrotoluen (dwunitrotoluen)5) 25321-14-6 10 0,43 

67 Dioksan 123-91-1 50 1,2 

68 Disiarczek dimetylu (dwusiarczek dwumetylu) 624-92-0 5 0,44 

69 Disiarczek węgla (dwusiarczek węgla) 75-15-0 50 10 

70 Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 10102-44-0 200 40 

71 Ditlenek chloru (dwutlenek chloru) 10049-04-4 30 1,6 

72 Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 7446-09-5 350 20 

73 Diuron 330-54-1 100 13 

74 1,2-Epoksypropan (tlenek propylenu) 75-56-9 100 4,3 

75 Etano-1,2-diol (glikol etylenowy) 107-21-1 100 10 

76 2-Etoksyetanol 110-80-5 50 1,2 

77 Etylenodiamina (etylenodwuamina) 107-15-3 20 0,65 

78 Etylobenzen 100-41-4 500 38 

79 Etyn (acetylen) 74-86-2 100 10 

80 Fenol 108-95-2 20 2,5 

81 Fenylometanol (alkohol benzylowy) 100-51-6 40 3,5 

82 Fluor6) 7782-41-4 30 2 

83 Formaldehyd 50-00-0 50 4 

84 Fosfan (fosforowodór) 7803-51-2 20 2,5 

85 Fosforan(V)tris(2-tolilu) (fosforan trójkrezylu) 78-30-8 20 2,5 

86 Fosgen 75-44-5 10 1,3 

87 Ftalan bis(2-etyloheksylu) (ftalan dwu-2-etyloheksylu) 117-81-7 100 15 

88 Fftalan dibutylu (ftalan dwubutylu) 84-74-2 100 15 

89 Ftalan dietylu (ftalan dwuetylu) 84-66-2 100 15 

90 Ftalan dimetylu (ftalan dwumetylu) 131-11-3 100 15 

91 2-Furaldehyd (furfural) 98-01-1 50 4,4 

92 Heksano-6-laktam (kaprolaktam) 105-60-2 100 13 

93 Hydrochinon 123-31-9 15 0,8 

94 
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol 
dwuacetonowy) 

123-42-2 150 7,9 

95 2,2-Iminodietanol (dwuetanoloamina) 111-42-2 30 1,6 

96 Izocyjaniany - 10 1,3 

97 Izopropylobenzen (kumen) 98-82-8 50 4,4 

98 Kadm3) 7440-43-9 0,52 0,01 (0,005)4 

99 Kobalt3) 7440-48-4 5 0,4 

100 Krezol5) 1319-77-3 30 1,6 

101 Ksylen5) 1330-20-7 100 10 

102 Kwas akrylowy 79-10-7 10 0,9 
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Lp. Nazwa substancji1) 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)2) 

Wartości odniesienia w 
mikrogramach na metr 

sześcienny [µg/m3] uśrednione 
dla okresu 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

103 Kwas chlorosiarkowy (VI) (kwas chlorosulfonowy) 7790-94-5 100 4,3 

104 
Kwas 4-metylobenzosulfonowy (kwas p-
toluenosulfonowy) 

104-15-4 100 4,3 

105 Kwas octowy 64-19-7 200 17 

106 Kwas siarkowy (VI) 7664-93-9 200 16 

107 Linuron 330-55-2 100 4,3 

108 Mangan3) 7439-96-5 9 1 

109 Merkaptany - 20 2 

110 Metakrylan butylu 97-88-1 200 20 

111 Metakrylan metylu 80-62-6 200 20 

112 Metanol (alkohol metylowy) 67-56-1 1000 130 

113 Metyloamina 74-89-5 100 13 

114 4-Metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon) 108-10-1 50 3,8 

115 1-Metylo-2-pirolidon (N-metylopirolidon) 872-50-4 300 16 

116 2-Metylopropan-1-ol (alkohol izobutylowy) 78-83-1 300 26 

117 Mezytylen 108-67-8 100 13 

118 Miedź3) 7440-50-8 20 0,6 

119 Molibden, związki nierozpuszczalne3) 7439-98-7 35 3,1 

120 Molibden, związki rozpuszczalne3) 7439-98-7 3,5 0,3 

121 Nadtlenek cykloheksanonu 12262-58-7 40 5,1 

122 Nadtlenek dibenzoilowy (nadtlenek benzoilu) 94-36-0 100 13 

123 Naftochinon5) - 10 0,43 

124 Nikiel3) 7440-02-0 0,23 0,025 (0,02)4 

125 Nitrobenzen 98-95-3 50 10 

126 Nitrotoluen5) - 50 3,8 

127 Octan butylu 123-86-4 100 8,7 

128 Octan etylu 141-78-6 100 8,7 

129 Octan metylu 79-20-9 70 6,1 

130 Octan winylu 108-05-4 100 10 

131 Oksiran (tlenek etylenu) 75-21-8 100 4,3 

132 Ołów3) 7439-92-1 5 0,5 

133 Ozon - jako zanieczyszczenie pierwotne 10028-15-6 150 - 

134 Pirydyna 110-86-1 20 2,5 

135 Prop-2-en-1-ol (alkohol allilowy) 107-18-6 60 3,2 

136 Propylobenzen 103-65-1 100 13 

137 Pył zawieszony PM107) - 280 40 

138 Rtęć8) 7439-97-6 0,7 0,04 

139 Selen 7782-49-2 30 0,06 

140 Siarkowodór 7783-06-4 20 5 

141 Styren 100-42-5 20 2 

142 Substancje smołowe - 100 10 

143 Tal8) 7440-28-0 1 0,13 

144 Tetrachloroeten (czterochloroetylen) 127-18-4 600 70 

145 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) 56-23-5 60 7,6 
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Lp. Nazwa substancji1) 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)2) 

Wartości odniesienia w 
mikrogramach na metr 

sześcienny [µg/m3] uśrednione 
dla okresu 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

146 Tetrachlorosilan (czterochlorek krzemu) 10026-04-7 100 4,3 

147 Tetraetyloplumban (czteroetylek ołowiu) 78-00-2 1,2 0,1 

148 Tetrahydrofuran (czterohydrofuran) 109-99-9 50 4,4 

149 Tetrametyloplumban (czterometylek ołowiu) 75-74-1 0,5 0,04 

150 Tlenek węgla 630-08-0 30000 - 

151 Toluen 108-88-3 100 10 

152 Toluidyna5) - 200 8,7 

153 Toluilenodiizocyjanian (toluilenodwuizocyjan) 26471-62-5 10 1,3 

154 Trichlorek fosforu (trójchlorek fosforu) 7719-12-2 200 25 

155 Trichlorek fosforylu (tlenochlorek fosforu) 10025-87-3 5 0,44 

156 Trichloroetan (trójchloroetan)5) - 100 10 

157 Trichloroeten (trójchloroetylen) 79-01-6 400 60 

158 Ttrichloronitrometan (chloropikryna) 76-06-2 10 1,3 

159 Trietylamina (trójetyloamina) 121-44-8 20 2,5 

160 Trifenylfosfina (trójfenylofosfina) 603-35-0 300 50 

161 Tytan3) 13463-67-7 50 3,8 

162 Wanad3) 7440-62-2 2,3 0,25 

163 Węgiel elementarny 7440-44-0 150 8 

164 
Węglowodory alifatyczne - do C12(poza wymienionymi 
w innych pozycjach i metanem) 

- 3000 1000 

165 
Węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w 
innych pozycjach) 

- 1000 43 

166 Wolfram3) 7440-33-7 100 10 

167 Żelazo3) 7439-89-6 100 10 

1) Dla niektórych substancji wskazanych w tabeli podano w nawiasach ich nazwy zwyczajowe 

2) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number 

3) Jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10 

4) Wartości obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. 

5) Jako suma izomerów 

6) Jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie 

7) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) 

8) Jako suma rtęci i jej związków 

Zakres pracy, zgodnie z umową, obejmuje: 

1. przegląd obowiązujących pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 

pozwoleń zintegrowanych, pod kątem wskazanych w nich, obecnie stosowanych w kraju, 

procesów technologicznych oraz objętych tymi pozwoleniami rodzajów wprowadzanych do 

powietrza gazów lub pyłów; 

2. przegląd dokumentów referencyjnych BAT (BREF) i konkluzji BAT w odniesieniu do 

poszczególnych rodzajów działalności przemysłowych, pod kątem określenia tych rodzajów 

substancji, których emisja do powietrza może towarzyszyć prowadzonym procesom 

produkcyjnym; 
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3. analizę porównawczą listy substancji uzyskanej na podstawie przeprowadzonego przeglądu 

pozwoleń oraz dokumentów referencyjnych BAT (BREF) i konkluzji BAT z listą substancji zawartą 

w załączniku nr 1 do Rozporządzenia;  

4. weryfikację listy substancji zawartej w Rozporządzeniu oraz określonych dla tych substancji 

wartości odniesienia wraz z uzasadnieniem propozycji dodania substancji do listy lub usunięcia, 

w kontekście przeprowadzonej analizy i z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych;  

5. ocenę możliwości pomiarowego sprawdzenia wielkości emisji substancji objętych wartościami 

odniesienia (metody pomiarowe oznaczania tych substancji w gazach odlotowych oraz ich 

zakres).  

3. METODYKA REALIZACJI PRACY 

Poniżej przedstawiono ogólną metodykę realizacji pracy, której szczegółowy opis znajduje się w kolejnych 

rozdziałach: 

1. Przegląd obowiązujących pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 

pozwoleń zintegrowanych  

a. pozyskanie informacji w zakresie pozwoleń zintegrowanych (PZI) oraz pozwoleń na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z następujących źródeł:  

 w zakresie pozwoleń zintegrowanych:  

 Ministerstwo Środowiska (Departament Ochrony Środowiska), 

 w zakresie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 

 314 starostw powiatowych, 

 66 urzędów miast na prawach powiatu, 

 16 urzędów marszałkowskich; 

b. analiza zgromadzonych danych pod kątem rodzajów substancji emitowanych do 

powietrza; 

c. określenie, które substancje z Listy substancji znajdują się w pozwoleniach; 

d. pozyskanie informacji w zakresie rodzajów i wielkości emisji substancji do powietrza 

wprowadzanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, na podstawie danych z: 

 baz opłatowych urzędów marszałkowskich; 

e. określenie, które substancje z Listy substancji znajdują się w bazach opłatowych – w celu 

weryfikacji rzeczywistej emisji substancji objętych pozwoleniami;  

2. Przegląd dokumentów referencyjnych BAT i konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych 

technik (BAT):  

a. określenie rodzajów substancji emitowanych do powietrza z poszczególnych, objętych 

dokumentami referencyjnymi BAT i konkluzjami BAT, branż przemysłowych 

3. Ocena możliwości pomiarowego sprawdzenia wielkości emisji substancji objętych wartościami 

odniesienia: 

a. określenie metod pomiarowych oznaczania substancji w gazach odlotowych, 

b. określenie zakresu pomiarowego dla ww. metod; 
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4. Analiza porównawcza list substancji uzyskanych na podstawie przeprowadzonego przeglądu 

pozwoleń oraz dokumentów referencyjnych BAT i konkluzji BAT z listą substancji zawartą 

w załączniku nr 1 do Rozporządzenia, przy uwzględnieniu możliwości pomiarowego 

sprawdzenia wielkości emisji tych substancji: 

a. opracowanie danych w postaci macierzy obrazującej: 

 występowanie poszczególnych substancji w pozwoleniach zintegrowanych (PZI) 

oraz pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

 występowanie poszczególnych substancji w bazie opłatowej, 

 występowanie poszczególnych substancji w dokumentach referencyjnych BAT i 

konkluzjach BAT; 

 możliwości pomiarowego sprawdzenia wielkości emisji poszczególnych 

substancji; 

5. Weryfikacja Listy substancji pod kątem dodania/usunięcia substancji i ewentualnej zmiany 

wartości odniesienia 

a. ocena możliwości ustalenia wartości odniesienia dla pyłu PM2,5 uśrednionej dla jednej 

godziny,  

b. ocena wpływu substancji z Listy substancji na zdrowie człowieka, na podstawie 

dostępnych danych literaturowych, 

c. studium przypadku w zakresie przydatności wartości odniesienia do oceny jakości 

powietrza (na przykładzie formaldehydu), 

d. 2-stopniowa procedura wyboru substancji do dodania/usunięcia z Listy substancji: 

1. analiza wielokryterialna, z uwzględnieniem jako jednego z kryteriów aspektów 

zdrowotnych, 

2. analiza ekspercka; 

6. Propozycja aktualizacji Listy substancji: 

a. opracowanie propozycji zmian do Listy substancji w zakresie:  

 substancji do usunięcia, 

 nowych substancji,  

 ewentualnych aktualizacji wartości odniesienia dla istniejących substancji, 

wraz z przedstawieniem krótkiego uzasadnienia dla dokonanych wyborów, 

b. przedstawienie innych uwag do Listy substancji; 

7. Ocena skutków wprowadzenia zmian na liście substancji: 

a. wykonanie oceny w zakresie wpływu zmian na: 

 wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów 

lub pyłów do powietrza, 

 opłaty, 

 wykonywanie pomiarów wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do 

powietrza. 

Do głównych technik badawczych zastosowanych w ramach realizacji niniejszej pracy można zaliczyć: 

 kwerendę w organach administracji, 
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 analizę statystyczną, 

 analizę przestrzenną, 

 studium przypadku, 

 analizę wielokryterialną, 

 analizę ekspercką.  

4. PRZEGLĄD POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW 
LUB PYŁÓW DO POWIETRZA ORAZ POZWOLEŃ 
ZINTEGROWANYCH (PZI) 

Głównym celem przeglądu było określenie rodzajów substancji emitowanych do powietrza 

atmosferycznego z obecnie stosowanych w Polsce procesów technologicznych, na podstawie analizy 

informacji uzyskanych z pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń 

zintegrowanych.  

Przeglądem objęto wszystkie jednostki administracji samorządowej w Polsce wydające pozwolenia tj.:  

 starostwa powiatowe (314), 

 urzędy miast na prawach powiatu (66), 

 urzędy marszałkowskie (16), 

Ponadto pozyskano informacje w zakresie rodzajów i wielkości emisji substancji do powietrza 

wprowadzanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, z baz opłatowych urzędów marszałkowskich. 

Dane te wykorzystano do weryfikacji rzeczywistej emisji substancji objętych pozwoleniami.  

Wspomniane decyzje pozyskano z kilku źródeł. Kopie pozwoleń zintegrowanych z całego kraju otrzymano 

z Ministerstwa Środowiska. Natomiast do urzędów marszałkowskich oraz starostw powiatowych (w tym 

powiatów grodzkich) wystąpiono z pisemną prośbą o udzielenie informacji w zakresie wydawanych 

pozwoleń na wprowadzanie gazów lub  pyłów do powietrza (tzw. pozwoleń sektorowych) w postaci kopii 

decyzji lub w postaci zestawień rodzajów i dopuszczalnych ilości poszczególnych substancji 

wprowadzanych do powietrza. W przeglądzie nie analizowano pozwoleń na wprowadzanie gazów lub 

pyłów do powietrza wydanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, co jednak biorąc pod 

uwagę wysoką skuteczność pozyskania danych, opisaną poniżej, nie ma większego wpływu na całość 

analizy. 

Decyzje pozyskano z 13 na 16 urzędów marszałkowskich oraz z 276 na 380 starostw powiatowych, 

co oznacza odpowiednio osiągnięcie wyniku na poziomie 81% w przypadku decyzji z urzędów 

marszałkowskich oraz blisko 73% - ze starostw powiatowych). Skuteczność w zakresie pozyskania danych 

zobrazowano na rysunku 1.  
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Rysunek 1. Odsetek urzędów, które przekazały informacje w zakresie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza (źródło danych: opracowanie własne) 

W odniesieniu do urzędów marszałkowskich, nie udało się pozyskać danych z trzech z nich: 

podkarpackiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego.  

W przypadku starostw powiatowych, we wszystkich województwach informacje przekazano z ponad 

połowy starostw. Najwyższy odsetek odpowiedzi zanotowano w województwie lubelskim (22 na 24 

powiaty, czyli ok. 92%) oraz świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (odpowiednio: 12 na 14 powiatów i 18 

na 21, czyli ok. 86%). Skuteczność pozyskania danych ze starostw powiatowych w podziale na 

poszczególne województwa zobrazowano na rysunku 2. Tym samym można ocenić, że uzyskano w skali 

kraju reprezentatywną grupę pozwoleń do dalszych analiz. 

 

Rysunek 2. Odsetek starostw powiatowych, które przekazały informacje w zakresie pozwoleń na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza, w podziale na województwa (źródło danych: opracowanie własne) 

Należy podkreślić, że uwzględnione zostały w niej najistotniejsze, pod względem działalności 

przemysłowych, województwa tj. śląskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie i wielkopolskie. Ilość 

uzyskanych pozwoleń przedstawiono również w układzie przestrzennym na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Odsetek pozyskanych pozwoleń ze starostw powiatowych w poszczególnych województwach (źródło 
danych: opracowanie własne) 

Przegląd pozwoleń rozpoczęto od wstępnej selekcji Listy substancji pod kątem wyłączenia z dalszych analiz 

podstawowych zanieczyszczeń powietrza, które nie podlegają usunięciu. Substancje te zostały określone 

odpowiednio w dyrektywach CAFE oraz 2004/107/WE. Należą do nich: 

 dwutlenek siarki (SO2), 

 dwutlenek azotu (NO2), 

 tlenek węgla (CO), 

 benzen (C6H6), 

 ozon (O3), 

 pył zawieszony PM10 (o średnicy do 10µm), 

 pył zawieszony PM2,5 (o średnicy do 2,5 µm), 

 metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) oznaczane w pyle PM10 

 benzo(a)piren oznaczany w pyle PM10. 

W związku w powyższym z przeglądu wyłączono pozwolenia dla źródeł spalania paliw, które obejmują 

wyłącznie określone substancje z ww. listy. 

W kolejnym etapie selekcji dokonano oceny eksperckiej mającej na celu wyodrębnienie z Listy substancji, 

substancji pojawiających się we wnioskach o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza. Tym samym otrzymano zawężony do 69 pozycji wykaz pozostałych substancji (tabela 2), które 

można określić mianem „nietypowych”. W dalszych badaniach skupiono się na analizie pozwoleń pod 

kątem identyfikacji, które z wymienionych substancji występują w decyzjach i mają określoną emisję 

dopuszczalną do powietrza. Substancje nie znalezione w ramach przeglądu zostały oznaczone w tabeli 2 

kolorem szarym. 
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Tabela 2. Zestawienie substancji z Listy substancji poddanych szczegółowym analizom w ramach przeglądu pozwoleń 
(źródło danych: opracowanie własne) 

Lp. 
Pozycja w 

Rozporządzeniu 
Nazwa substancji 

1 6 Alkohol furfurylowy 

2 10 Anilina 

3 12 Arsan (arsenowodór) 

4 14 Azbest (włókna/m3) 

5 18 Beryl 

6 22 Brom - pary 

7 23 Bromoetan (bromek etylu) 

8 24 Bromometan (bromek metylu) 

9 25 Bromooctan etylu 

10 26 Bromowodór 

11 29 Butyloamina 

12 32 Chlorek benzoilu 

13 34 2-Chlorobuta-1,3-dien (chloropren) 

14 36 Chlorofenol 

15 37 Chloro(fenylo)metan (chlorek benzylu) 

16 39 Chloromrówczan etylu 

17 40 Chloronitroanilina 

18 41 3-Chloropropen (chlorek allilu) 

19 45 Cyjanamid wapnia 

20 48 Cykloheksanol 

21 50 Cykloheksyloamina 

22 53 Dichlorfos 

23 54 Dichlorobenzen 

24 55 Dichlorodimetylosilan (dwumetylodwuchlorosilan) 

25 56 1,2-Dichloroetan (chlorek etylenu) 

26 57 1,1-Dichloroeten (1,1-dwuchloroetylen) 

27 58 1,2-Dichloroeten (1,2-dwuchloroetylen) 

28 62 Dimetyloamina (dwumetyloamina) 

29 64 Dimetyloformamid (dwumetyloformamid) 

30 65 Dinitrobenzen (dwunitrobenzen) 

31 66 Dinitrotoluen (dwunitrotoluen) 

32 67 Dioksan 

33 69 Disiarczek węgla (dwusiarczek węgla) 

34 71 Ditlenek chloru (dwutlenek chloru) 

35 73 Diuron 

36 74 1,2-Epoksypropan (tlenek propylenu) 

37 85 Fosforan(V)tris(2-tolilu) (fosforan trójkrezylu) 

38 86 Fosgen 

39 91 2-Furaldehyd (furfural) 

40 92 Heksano-6-laktam (kaprolaktam) 

41 95 2,2-Iminodietanol (dwuetanoloamina) 

42 100 Krezol 
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Lp. 
Pozycja w 

Rozporządzeniu 
Nazwa substancji 

43 103 Kwas chlorosiarkowy (VI) (kwas chlorosulfonowy) 

44 104 Kwas 4-metylobenzosulfonowy (kwas p-toluenosulfonowy) 

45 107 Linuron 

46 109 Merkaptany 

47 113 Metyloamina 

48 119 Molibden, związki nierozpuszczalne 

49 120 Molibden, związki rozpuszczalne 

50 123 Naftochinon 

51 125 Nitrobenzen 

52 126 Nitrotoluen 

53 131 Oksiran (tlenek etylenu) 

54 134 Pirydyna 

55 135 Prop-2-en-1-ol (alkohol allilowy) 

56 139 Selen 

57 142 Substancje smołowe 

58 145 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) 

59 146 Tetrachlorosilan (czterochlorek krzemu) 

60 147 Tetraetyloplumban (czteroetylek ołowiu) 

61 149 Tetrametyloplumban (czterometylek ołowiu) 

62 152 Toluidyna 

63 153 Toluilenodiizocyjanian (toluilenodwuizocyjan) 

64 154 Trichlorek fosforu (trójchlorek fosforu) 

65 155 Trichlorek fosforylu (tlenochlorek fosforu) 

66 156 Trichloroetan (trójchloroetan) 

67 158 Trichloronitrometan (chloropikryna) 

68 160 Trifenylfosfina (trójfenylofosfina) 

69 166 Wolfram 

4.1. Analiza baz opłatowych 
Dane z baz opłatowych urzędów marszałkowskich z lat 2012 i 2013, w zakresie rodzajów i wielkości emisji 

do powietrza, wykorzystano w celu weryfikacji rzeczywistej emisji substancji, które zostały objęte 

pozwoleniami, a także jako uzupełniające, względem decyzji, źródło informacji nt. rodzajów substancji 

emitowanych z prowadzonych w kraju działalności przemysłowych.  

Należy mieć na uwadze, że lista substancji z Rozporządzenia nie pokrywa się całkowicie z listą substancji 

zamieszczoną w tabeli A załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. 

w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217), a funkcjonującą w ramach bazy 

opłatowej. 

W analizach uwzględniono w szczególności najbardziej uprzemysłowione województwa, generujące 

najwyższe opłaty za korzystanie ze środowiska. Łącznie dokonano przeglądu 11 baz z województw: 

dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, 

podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.  

W tabeli 3 przedstawiono wykaz substancji, których występowania nie stwierdzono zarówno 

w analizowanej reprezentatywnej grupie pozwoleń, jak i w bazach opłatowych.  
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Tabela 3. Zestawienie substancji z Listy substancji, które nie występują w analizowanej reprezentatywnej grupie 
pozwoleń ani w bazach opłatowych (źródło danych: opracowanie własne) 

Lp. 
pozycja w 

Rozporządzeniu 
Nazwa substancji 

1 45 Cyjanamid wapnia 

2 53 Dichlorfos 

3 65 Dinitrobenzen (dwunitrobenzen) 

4 107 Linuron 

5 123 Naftochinon 

6 158 Trichloronitrometan (chloropikryna) 

Przeprowadzona analiza baz opłatowych wykazała ponadto występowanie dodatkowych substancji, 

za które przedsiębiorcy wnoszą opłaty, natomiast nie występują one na liście w przedmiotowym 

Rozporządzeniu lub występują ale nie bezpośrednio, a w ramach grupy związków. Są to następujące 

substancje (w nawiasach podano odnośne informacje dotyczące powiązania z Listą substancji): 

 Fluorowodór, 

 Metan, 

 Podtlenek azotu, 

 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna, 

 Etan (węglowodory alifatyczne - do C12), 

 Etanol, 

 Etylen (węglowodory alifatyczne - do C12), 

 Heksan (węglowodory alifatyczne - do C12), 

 Kwas azotowy, 

 Pył polichlorku winylu (pył zawieszony PM10)6, 

 Polichlorowane bifenyle, 

 1,3-butadien (węglowodory alifatyczne - do C12), 

 Siarczan dimetylu (siarczan dwumetylu). 

5. PRZEGLĄD DOKUMENTÓW REFERENCYJNYCH BAT 
I KONKLUZJI BAT 

W kolejnym etapie prac dokonano przeglądu dokumentów referencyjnych BAT oraz 7 konkluzji BAT (stan 

na dzień 25.11.2014 r.), w celu określenia rodzajów substancji objętych przepisami dotyczącymi kontroli 

zanieczyszczeń na podstawie dyrektywy IED. Wyniki przeglądu przedstawiono w postaci wykazu substancji 

emitowanych do powietrza z poszczególnych gałęzi przemysłu (tabela 4). Substancje podzielono 

na następujące grupy:  

 substancje podstawowe (pył, SOx, NOx, CO, CO2, B(a)P, NH3, CH4), 

 metale, w tym metale ciężkie, 

 lotne związki organiczne (LZO), w tym niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO), 

 kwasy nieorganiczne, 

 inne związki organiczne, 

 inne związki nieorganiczne, 

 odory. 

                                                 
6 Grubsze frakcje uwzględnione są również w opadzie pyłu 
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Tabela 4. Wykaz zanieczyszczeń właściwych dla poszczególnych gałęzi przemysłu, na podstawie dokumentów referencyjnych BAT i konkluzji BAT (źródło danych: opracowanie własne) 

Lp. 
Sektor przemysłu lub 

gospodarki 

Substancje podstawowe 

Metale, w tym 
metale ciężkie 

Lotne 
związki 

organiczne 
(LZO, 

NMLZO) 

Kwasy 
nieorganiczne 

Inne związki 
organiczne* 
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1 Przemysł ceramiczny + + + + + - - - Nikel (Ni), Wanad (V) LZO 
Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF) 

- - - 

2 
Systemy utylizacji / zarządzania 
wodami i gazami odpadowymi 
w sektorze chemicznym 

- + + + - - + - - LZO 

Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Siarkowodór (H2S), 
Bromowodór (HBr) 

Węglowodory 

Dwusiarczek węgla 
(CS2), Siarczek 
karbonylu (COS), 
Cyjanowodór (HCN), 
Chlor (Cl2), Brom 
(Br2) 

- 

3 Emisje z magazynowania + - - - - - - - - - - - - - 

4 Efektywność energetyczna - + + - + - - - - - - - - - 

5 Przetwórstwo żelaza i stali + + + + + - + - Cynk (Zn), Ołów (Pb) - 

Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Kwas siarkowy 
(H2SO4) 

Węglowodory, 
Corg 

- - 

6 Przemysł spożywczy + + + + + - + - - LZO 
Siarkowodór (H2S) Etanol 

(C2H5OH), Corg, 
Heksan (C6H14) 

- + 

7 Intensywny chów drobiu i świń + - + + + - + + - - Siarkowodór (H2S) - - + 

8 Produkcja żelaza i stali + + + + - - - - - - 
Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Siarkowodór (H2S) 

PCDD, PCDF, 
PCB 

- - 

9 
Duże obiekty energetycznego 
spalania 

+ + + + + - + + 
Rtęć (Hg), Arsen (As), 
Kadm (Cd), Ołów 
(Pb) 

NMLZO 
Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF) 

- - - 
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Lp. 
Sektor przemysłu lub 

gospodarki 

Substancje podstawowe 

Metale, w tym 
metale ciężkie 

Lotne 
związki 

organiczne 
(LZO, 

NMLZO) 

Kwasy 
nieorganiczne 

Inne związki 
organiczne* 
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10 

Przemysł wielkotonażowych 
związków nieorganicznych - 
amoniaku, kwasów i nawozów 
sztucznych 

+ + + - - - - - - - 
Chlorowodór (HCl), 
Kwas siarkowy 
(H2SO4) 

- Fluorki jako HF - 

11 
Wielkotonażowe związki 
nieorganiczne - ciała stałe i inne 
gałęzie przemysłu 

+ + + + + - + - 

Arsen (As), Kadm 
(Cd), Chrom (III) 
(Cr(+3)), Miedź (Cu), 
Rtęć (Hg), Ołów (Pb) 

LZO 
Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Siarkowodór (H2S) 

WWA 

Chlor (Cl, Cl2), 
Siarczek karbonylu 
(COS), Dwusiarczek 
węgla (CS2), 
Cyjanowodór (HCN), 
Fluorki (F-), chlorki 
(Cl-), Siarczek 
dimetylu (CH3)2S 

- 

12 
Przemysł wielkotonażowych 
związków nieorganicznych - 
substancji stałych i innych 

+ + + + + - + + - LZO, NMLZO 

Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Siarkowodór (H2S), 
Bromowodór (HBr) 

PCDD, Eten 
(C2H4), PCV, 
EDC (dichlorek 
etylenu), 
Benzen, 
Toluen, 
Pentany, 
Etylen, Tlenek 
etylenu, Etan 
(C2H6), 
Formaldehyd, 
Eter 
dimetylowy, 
Metanol 

Chlor (Cl2) - 

13 
Gospodarka odpadami 
przeróbczymi i skałą płonną rud 
w górnictwie 

+ - - - - - - - - - - - - - 
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Lp. 
Sektor przemysłu lub 

gospodarki 

Substancje podstawowe 

Metale, w tym 
metale ciężkie 

Lotne 
związki 

organiczne 
(LZO, 

NMLZO) 

Kwasy 
nieorganiczne 

Inne związki 
organiczne* 
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14 Przemysł szklarski + + + + + - - - 

Wanad (V), Nikiel 
(Ni), Chrom (Cr), 
Ołów (Pb), Kobalt 
(Co), Antymon (Sb), 
Arsen (As), Kadm 
(Cd) 

- 
Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Siarkowodór (H2S) 

- Fluorki, Selen (Se) - 

15 
Produkcji związków 
organicznych głęboko 
przetworzonych 

- + + - - - + - - - 
Chlorowodór (HCl), 
Bromowodór (HBr) 

Corg 
Cyjanki (np. HCN), 
Chlor (Cl2) 

- 

16 Przemysł metali nieżelaznych + + + + - - - -   LZO - 
Corg, 
Węglowodory, 
WWA, PCDD 

Cyjanowodór (HCN), 
Chlor (Cl2), Fluorki, 
Tlenek glinu (Al2O3), 
Arsenowodór (AsH3)/ 
Antymonowodór 
(H3Sb), Chlorek 
nitrozylu (NOCl), 
Hydrazyna (N2H4), 
Formaldehyd 

+ 

17 
Produkcja cementu, wapna i 
tlenku magnezu 

+ + + + - - + - 

Rtęć (Hg), Kadm (Cd), 
Tal (Tl), Arsen (As), 
Antymon (Sb), Ołów 
(Pb), Chrom (Cr), 
Kobalt (Co), Miedź 
(Cu), Mangan (Mn), 
Nikiel (Ni), Wanad 
(V) 

- 
Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF) 

Corg, PCDD, 
PCDF 

- - 

18 Przemysł chloro-alkaliczny + - - - + - - - Rtęć (Hg) - - - 
Chlor (Cl, Cl2), 
Czterochlorek węgla 
(CCl4) 

- 
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Lp. 
Sektor przemysłu lub 

gospodarki 

Substancje podstawowe 

Metale, w tym 
metale ciężkie 

Lotne 
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19 Produkcja polimerów + + + + + - - - - LZO - PCV - - 

20 
Przemysł celulozowo-
papierniczy 

+ + + - - - - - - - Siarkowodór (H2S) - - - 

21 
Produkcja związków 
nieorganicznych specjalnego 
przeznaczenia 

+ + + - + - + - 
Chrom (Cr), Ołów 
(Pb), Cynk (Zn) 

LZO 

Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Kwas azotowy 
(HNO3), Kwas 
siarkowy (H2SO4) 

- 
Tlenki fosforu, 
Chlorki, 
Cyjanowodór (HCN) 

- 

22 
Rafinerie olejów mineralnych i 
gazu 

+ + + + + - + - - LZO 
Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Siarkowodór (H2S) 

Benzen, 
Toluen, PCDD 

Dwusiarczek węgla 
(CS2) 

- 

23 
Rzeźnie i przetwórstwo 
produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 

+ + + + + - + - 

Kadm (Cd), Tal (Tl), 
Rtęć (Hg), Antymon 
(Sb), Arsen (As), 
Ołów (Pb), Chrom 
(Cr), Kobalt (Co), 
Miedź (Cu), Mangan 
(Mn), Nikiel (Ni), 
Wanad (V) 

LZO 
Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF) 

PCDD, PCDF - + 

24 Kuźnie i odlewnie + + + + - - - - - NMLZO - Aminy 
Chlor (Cl), mgła 
olejowa jako C 
całkowity 

- 

25 
Obróbka powierzchniowa 
metali i tworzyw sztucznych 

+ + + - - - - - 

Nikiel (Ni), Cynk (Zn), 
Miedź (Cu), mgła 
chromu (VI) (Cr(+6)), 
Żelazo (Fe), Cyna (Sn) 

- 
Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF) 

- Cyjanowodór (HCN) - 
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Lp. 
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Substancje podstawowe 
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26 
Obróbka powierzchniowa z 
wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych 

+ + + + + - - - - LZO, NMLZO 
Chlorowodór (HCl), 
Kwas chromowy 
(H2CrO4) 

- 

Wodorotlenek 
potasu (KOH), 
Wodorotlenek sodu 
(NaOH), C ogółem 

- 

27 Garbowanie skór + - - - - - + - - - Siarkowodór (H2S) - - + 

28 Przemysł tekstylny - - - - - - + - - Rodzaj substancji zależy od rodzaju procesów (wg tabeli 5) - 

29 Spalanie odpadów + + + + + + + + 

Rtęć (Hg), Kadm (Cd), 
Tal (Tl), Arsen (As), 
Nikiel (Ni), Ołów 
(Pb), Chrom (Cr), 
Kobalt (Co), Wanad 
(V), Mangan (Mn), 
Miedź (Cu), Cyna 
(Sn) 

- 

Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Bromowodór 
(HBr), Jodowodór 
(HI) 

Corg, PCDD, 
PCDF, PCB, 
WWA 

Elementarny Brom 
(Br) i Jod (I), 

+ 

30 
Przemysł przetwarzania 
odpadów 

+ + + + + - + + 
Rtęć (Hg), Kadm (Cd), 
Chrom (Cr), Tal (Tl), 
Ołów (Pb), Cynk (Zn) 

- 

Chlorowodór (HCl), 
Fluorowodór (HF), 
Siarkowodór (H2S), 
Bromowodór (HBr) 

WWA, PCB, 
Chrolobenzen, 
CFC, PCDD, 
TCDD, TCDF, 
PCB, PCN, PCT 

Cyjanowodór (HCN), 
Fosfor (P), Chlor (Cl2) 

+ 

31 
Produkcja masy włóknistej, 
papieru i tektury 

+ + + - - - + - - - - - - - 

*zastosowane oznaczenia: PCV – polichlorek winylu, PCDD - polichlorowane dibenzo-p-dioksyny, PCDF - polichlorowane dibenzofurany, PCB - polichlorowanebifenyle, PCN - polichlorowane 

naftaleny, PCT - polichlorowane trifenyle, TCDD - 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna, TCDF – tetrachlorodibenzofurany, CFC - Freon 
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W przemyśle tekstylnym, z uwagi na prowadzenie różnorodnych procesów (np. wybielanie, farbowanie 

tkanin) może być emitowanych do powietrza wiele różnych substancji, przedstawionych w tabeli 5. 

Substancje te pod względem ich toksyczności zostały podzielone na trzy grupy. Na szczególną uwagę 

zasługują substancje o właściwościach rakotwórczych.  

Tabela 5. Substancje, które mogą być obecne w gazach odlotowych w przemyśle tekstylnym(źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie BREF dla przemysłu tekstylnego) 

Toksyczność substancji Substancja 

Substancje mało niebezpieczne Węglowodory alifatyczne (C1-C40) 

Węglowodory aromatyczne 

Ketony 

Alkohole 

Estry 

Siloksany 

Kwasy karboksylowe 

Kwasy tłuszczowe 

Alkohole tłuszczowe 

Estry tłuszczowe 

Aminy tłuszczowe 

Aminoalkohole 

Diole, poliole 

Glokoeter 

Etery alifatyczne i aromatyczne 

Substancje o właściwościach bardziej 
niebezpiecznych 

Aldehyd octowy 

Akroleina 

Akrylany (metyl, etyl, butyl) 

Kwas akrylowy 

Aminy alifatyczne 

Amoniak 

2-aminoetanol 

Benzyloakohol 

Bifenyl 

Bis (2-aminoetylo)-1,2-etanodiamina, N, N  

Buteno 1,4-diol 

Kaprolaktam 

Chlorometan 

Chlorowane węglowodory aromatyczne 

Chloroetanol 

Chloroparafiny 

Dichloroeten 

Dichlorometan 

Dietylenotriamina 

Dietyloheksyloftalany 

Diglicydyloeter 

2,4-diizocyjanianotoluen 

2,6-diizocyjanianotoluen 

N,N-dimetyloacetamid 

1,1-dimetyloaminy 

1,4-dioksan 
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Toksyczność substancji Substancja 

Difenylometanowy-2,4-diizocyjanian 

Difenylometanowy-4,4-diizocyjanian 

Dipropylenodiamina 

Epoksy-1-propanol 2,3- 

Octan etyloglikolu 

Etoksyetanol 

Etanodial (glioksal) 

Etylenodiamina 

Związki fluoroorganiczne 

Formaldehyd 

Kwas mrówkowy 

Heksametylenodiamina 

Heksametylenodiizocyjanian 

2-heksanon 

Chlorowodór 

Izocyjanianometylo-3,5,5-trimethylcyclohexyl 

3-izocyjanian 

Metoksy-1-propanol, 2 

Metoksypropyl 

Sól sosowa kwasu monochlorooctowego 

Ester 1-metyloetylo kwasu monochlorooctowego 

Etyloester kwasu monochlorooctowego 

Metyloester kwasu monochlorooctowego 

N-alkilomorfoliny 

Trichlorooctan sodu 

Kwas szczawiowy 

Tertachloroeten 

Trimocznik 

Kwas trójchlorooctowy 

Trietyloamina 

Trikresylfosfat 

Trimetylofosfat 

Pochodne cyny (organiczne i nieorganiczne) 

Octan winylu 

Substancje o właściwościach 
rakotwórczych 

WWA 

PCDD (polichlorowane dibenzo-p-dioksyny), PCDF (polichlorowany 
dibenzofuran) 

Bis chlorometyloeter 

Arszenik, trójtlenek antymonu 

Siarczan dimetylu 

Azirydyna (etylenoimina) 

Akrylonitryl 

1,3-butadien 

2-vinylocykloheksen 

Epichlorohydryna 

1,2-epoksypropan (tlenek propylenu)  

Tlenek etylenu 

Chlorek winylu 
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Toksyczność substancji Substancja 

Akrylamid 

Oksym butanonu 

Pentachlorofenol 

Propylenoiminy 

N-winylopirolidon 

Uzyskane na podstawie analizy dokumentów referencyjnych BAT i konkluzji BAT informacje nt. substancji 

emitowanych do powietrza z poszczególnych gałęzi przemysłu zestawiono z Listą substancji. Analiza 

porównawcza pozwoliła na wyodrębnienie substancji, których lista w obecnym układzie nie obejmuje bądź 

obejmuje, ale nie bezpośrednio (substancje te występują np. w ramach grupy węglowodorów 

alifatycznych - do C12)  lub w ograniczonym zakresie (np. lotne związki organiczne). Do substancji tych 

należą (w nawiasach zamieszczono informacje dotyczące powiązań z Listą substancji) : 

 Fluorowodór, 

 Lotne Związki Organiczne (jako grupa związków)7, 

 Niemetanowe Lotne Związki Organiczne (jako grupa związków)7, 

 Metan, 

 Podtlenek azotu, 

 Pył ogółem (pył zawieszony PM10)8, 

 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna, 

 Antymonowodór, 

 Chlorek nitrozylu, 

 Ester dimetylowy, 

 Etan (węglowodory alifatyczne - do C12), 

 Etanol, 

 Etylen (węglowodory alifatyczne - do C12), 

 Fosfor, 

 Freony (chlorowcopochodne węglow. HCFC), 

 Heksan (węglowodory alifatyczne - do C12), 

 Hydrazyna (diamid), 

 Jod, 

 Jodowodór, 

 Kwas azotowy, 

 Kwas chromowy, 

 Pentany (węglowodory alifatyczne - do C12), 

 Pył polichlorku winylu (pył zawieszony PM10)8, 

 Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny, 

 Polichlorowane naftaleny, 

 Polichlorowane bifenyle, 

 Polichlorowane dibenzofurany, 

 Tetrachlorodibenzofuran (TCDF), 

 Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA), 

 1,3-butadien (węglowodory alifatyczne - do C12), 

 Akrylamid, 

 Pentachlorofenol (pięciochlorofenol), 

                                                 
7 W rozporządzeniu znajdują się określone substancje należące do tej grupy 
8 Grubsze frakcje uwzględnione są również w opadzie pyłu 
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 Siarczan dimetylu (siarczan dwumetylu). 

6. OCENA MOŻLIWOŚCI POMIAROWEGO SPRAWDZANIA 
WIELKOŚCI EMISJI 

Podstawą oceny możliwości pomiarowego sprawdzania wielkości emisji jest przegląd dostępnych metod 

pomiaru stężeń poszczególnych substancji w fazie gazowej, w warunkach odpowiadających rzeczywistym 

warunkom emisji. Przegląd przeprowadzono z zastosowaniem dostępnej literatury, głównie źródeł 

internetowych. Uwzględniono zarówno metody stosowane komercyjnie (kategoria K) do celów 

usługowego wykonywania pomiarów emisji, jak również metody o charakterze badawczym (kategoria B), 

których opisy i parametry techniczne pozwalają na stwierdzenie, że istnieje techniczna możliwość pomiaru 

emisji danej substancji. W przypadku występowania wielu metod pomiaru danej substancji przyjęto 

zasadę prezentowania tylko jednej wybranej metody. 

Szczegółowe wyniki przeglądu przedstawiono w tabeli Z-18 (Załącznik 1), zawierającej oznaczenie techniki 

pomiarowej oraz jej krótki opis. W przypadku dostępności informacji, zaprezentowano również dane 

o stosowanych zakresach pomiaru stężenia, wraz z podaniem ich źródła.  

W wyniku przeprowadzonego przeglądu uzyskano informację na temat metod pomiarowych stosowanych 

lub możliwych do zastosowania dla 147 substancji. W przypadku 20 substancji poziom uzyskanych 

informacji nie pozwalał na stwierdzenie możliwości praktycznego zastosowania jakiejkolwiek metody do 

pomiaru ich emisji. Substancje te zestawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Substancje, dla których brak danych nt. dostępnych metod pomiaru (źródło danych: opracowanie własne) 

Lp. 
Pozycja w 

Rozporządzeniu 
Nazwa substancji 

Oznaczenie numeryczne 
substancji 

(numer CAS) 

1 25 Bromooctan etylu  105-36-2 

2 30 Cer  7440-45-1 

3 45 Cyjanamid wapnia  156-62-7 

4 61 Dietyloanilina (dwuetyloanilina) - 

5 64 Dimetyloformamid (dwumetyloformamid)  68-12-2 

6 73 Diuron  330-54-1 

7 77 Etylenodiamina (etylenodwuamina)  107-15-3 

8 85 Fosforan(V)tris(2-tolilu) (fosforan trójkrezylu)  78-30-8 

9 103 Kwas chlorosiarkowy(VI) (kwas chlorosulfonowy)  7790-94-5 

10 104 Kwas 4-metylobenzosulfonowy (kwas p-toluenosulfonowy)  104-15-4 

11 107 Linuron  330-55-2 

12 121 Nadtlenek cykloheksanonu  12262-58-7 

13 123 Naftochinon - 

14 139 Selen  7782-49-2 

15 146 Tetrachlorosilan (czterochlorek krzemu)  10026-04-7 

16 147 Tetraetyloplumban (czteroetylek ołowiu)  78-00-2 

17 149 Tetrametyloplumban (czterometylek ołowiu)  75-74-1 

18 160 Trifenylfosfina (trójfenylofosfina)  603-35-0 

19 161 Tytan  13463-67-7 

20 166 Wolfram  7440-33-7 

Zdecydowaną większość zidentyfikowanych metod stanowią metody ex-situ wymagające poboru próbki 

gazów odlotowych i odpowiedniego jej przygotowania. W przypadku metod zawierających komponent 
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chromatograficzny najczęściej stosuje się adsorpcję próbki na węglu aktywnym lub innych adsorbentach 

stałych typu żele krzemionkowe czy też węglowe sita molekularne9. Następnie przeprowadza się 

uwolnienie analitu poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikami lub desorpcję termiczną. Metoda desorpcji 

termicznej jest metodą coraz częściej stosowaną, m.in. ze względu na znaczące obniżenie progu 

oznaczalności. 

W przypadku, gdy wykonuje się pomiary automatyczne metodą ex-situ (m.in. pomiar emisji NO/NO2, SO2, 

CO przy użyciu analizatorów absorpcji w podczerwieni lub analizatorów opartych na czujnikach 

elektrochemicznych), stosowane są dedykowane układy przygotowania próbki realizujące filtrację, 

schładzanie i osuszanie w celu podania na urządzenie pomiarowe czystej próbki o wymaganych 

parametrach. 

Sposób poboru próbki jest jednym z czynników wpływających na całkowity koszt wykonywanego pomiaru 

emisji. Spośród innych czynników należy wymienić następujące: 

 transport próbek i aparatury, 

 oznaczanie stężeń substancji, 

 wyznaczanie prędkości przepływu gazów odlotowych oraz parametrów dodatkowych (ciśnienie, 

temperatura, wilgotność gazów odlotowych, wymiary przekroju pomiarowego), 

 obliczenia wyników przeprowadzonych pomiarów, 

 sporządzenie sprawozdania. 

Cenną wskazówkę do oszacowania kosztów pomiarów emisji stanowi rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli (Dz. U. Nr 71, 

poz. 495). Rozporządzenie to określa wykaz współczynników charakteryzujących koszty poszczególnych 

czynności procesu pomiarowego. Przykładowe wartości współczynników przedstawiono w tabeli 7. 

Tabela 7. Przykładowe współczynniki kosztowe składników procesu pomiaru emisji (źródło danych: rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli 
(Dz. U. Nr 71, poz. 495)) 

Czynność Wartość współczynnika kosztowego 

Pobór próbki gazu odlotowego z jednego przekroju 2,0 

Transport próbek i aparatury (dystans 20 km) 0,5 

Pomiar prędkości przepływu gazów odlotowych 1,0 

Pomiar temperatury gazów odlotowych 0,5 

Pomiar wilgotności gazów odlotowych 1,0 

Pomiar parametrów emitora 1,0 

Pomiar stężenia pyłu analizatorem automatycznym 3,0 

Pomiar stężenia tlenu 2,0 

Pomiar stężenie dwutlenku siarki 2,0 

Pomiar stężenia tlenków azotu 2,0 

Oznaczenie pojedynczego związku organicznego metodą chromatograficzną 4,0 

Przygotowanie próbki – mineralizacja lub ekstrakcja 1,0 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia koszt kontrolnego badania emisji realizowanego przez jednostki 

Inspekcji Ochrony Środowiska oblicza się mnożąc wartości odpowiednich współczynników przez stawkę 

jednostkową, która jest równowartością 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez 

GUS. Wykonywanie pomiarów emisji przez firmy komercyjne wiąże się z dodatkowymi czynnikami 

                                                 
9 T. Kordas: Oznaczanie lotnych związków organicznych emitowanych w procesie spalania paliw stałych; Politechnika 
Gdańska; 2009 
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ekonomicznymi, które wpływają na poziom cen oferowanych usług. Niezależnie od tego, przedstawiona 

metoda wskaźnikowa szacowania kosztów pomiarów emisji może określać pewien poziom referencyjny. 

Niepewność pomiarów emisji jest uzależniona od niepewności poszczególnych elementów składowych 

procesu pomiarowego i powinna być wyznaczana indywidualnie z uwzględnieniem warunków 

prowadzenia danego pomiaru. Na dużym poziomie ogólności można stwierdzić, że niepewność pomiaru 

emisji w kanale odprowadzającym zależy od: 

 niepewności pomiaru natężenia przepływu gazów odlotowych, 

 niepewności pomiaru stężenia substancji emitowanej. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet najdokładniejszy pomiar stężenia substancji nie gwarantuje niskiej 

niepewności pomiaru emisji. Istotny czynnik stanowi również pomiar natężenia przepływu gazów 

odlotowych, którego niepewność uzależniona jest m.in. od niepewności stosowanej metody pomiarowej 

oraz dokładności wyznaczenia takich wielkości jak gęstość gazu oraz wymiary kanału. Na rynku 

oprogramowania dostępne są specjalistyczne programy obliczeniowe przeznaczone do wyznaczania 

niepewności pomiarów emisji. 

Odpowiednia jakość pomiarów emisji powinna być zapewniona, gdyż pomiary emisji, do których 

prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani, muszą być wykonywane przez 

laboratoria, o których mowa w art. 147a POŚ i zgodnie z metodyką referencyjną określoną od 22 listopada 

2014 r. w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1542). Metodyka ta obejmuje tylko pomiary emisji wymagane z mocy prawa, a więc jedynie dla 

niektórych substancji. 

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA LIST SUBSTANCJI 
UZYSKANYCH NA PODSTAWIE PRZEGLĄDÓW Z LISTĄ 
SUBSTANCJI Z ROZPORZĄDZENIA 

Wyniki przeprowadzonych przeglądów: pozwoleń (baz opłatowych), dokumentów referencyjnych BAT 

i konkluzji BAT, a także możliwości pomiarowego sprawdzenia wielkości emisji substancji zawartych 

w załączniku nr 1 do Rozporządzenia, zestawiono w tabeli 8, obrazującej w odniesieniu do poszczególnych 

substancji: 

 występowanie w załączniku nr 1 do Rozporządzenia, 

 występowanie w dokumentach referencyjnych BAT i konkluzjach BAT10; 

 występowanie w pozwoleniach zintegrowanych (PZI) oraz w pozwoleniach na wprowadzanie gazów 

lub pyłów do powietrza, 

 występowanie w raportach z baz opłatowych, 

 kategorię stawki opłat11,  

 możliwości pomiarowego sprawdzenia wielkości emisji.  

W pierwszej części tabeli znajdują się substancje z załącznika nr 1 do przedmiotowego Rozporządzenia, 

w dalszej części dopisano substancje nie występujące na Liście substancji, a zidentyfikowane, jako 

zanieczyszczenia powietrza, towarzyszące określonym procesom technologicznym, na podstawie 

przeglądu dokumentów referencyjnych BAT i konkluzji BAT.  

                                                 
10 dotyczy przypadków, w których dana substancja została wymieniona z nazwy w dokumencie 
11 przyjęto umowną, 3-stopniową skalę kategorii, gdzie 1 oznacza najniższą stawkę opłatową a 3 najwyższą 
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Tabela 8. Analiza porównawcza list substancji uzyskanych na podstawie przeglądu pozwoleń (baz opłatowych) oraz dokumentów referencyjnych BAT i konkluzji BAT z listą substancji 
z Rozporządzenia, z uwzględnieniem możliwości pomiarowego sprawdzenia wielkości emisji (źródło danych: opracowanie własne) 

L.p. Nazwa substancji Rozporządzenie BAT 
Pozwolenia 

i decyzje 
Baza 

opłatowa 

Kategoria 
stawki 
opłat12 

Metoda 
pomiarowa 

1 Acetaldehyd (aldehyd octowy) tak tak tak tak 1 GC-FID 

2 Aceton tak nie tak tak 1 GC-FID 

3 Acetonitryl tak tak tak tak 1 GC-FID 

4 Akrylaldehyd (akroleina) tak nie tak tak 1 GC-FID 

5 Akrylonitryl tak tak tak tak 2 GC-FID 

6 Alkohol furfurylowy tak nie tak tak 1 GC-PID 

7 2-Aminoetanol (etanoloamina) tak nie tak tak 1 HPLC-UV/VIS 

8 3,6-diazaoktano-1,8-diamina (trójetylenoczteroamina) tak nie tak tak 1 GC-FID 

9 Amoniak tak tak tak tak 1 Spektrofotometria 

10 Anilina tak nie tak tak 1 GC-PID 

11 Antymon tak nie tak tak 1 ETAAS 

12 Arsan (arsenowodór) tak tak nie tak 3 Kolorymetria 

13 Arsen tak tak tak tak 3 ETAAS 

14 Azbest (włókna/m3) tak nie tak nie 3 PCM 

15 Bar tak nie tak tak 1 ETAAS 

16 Benzen tak tak tak tak 1 GC-FID 

17 Benzo(α)piren tak tak tak tak 3 HPLC-FLD 

18 Beryl tak nie tak tak 1 AAS 

19 Bezwodnik octowy (bezwodnik kwasu octowego) tak nie tak tak 1 FTIR 

20 Bizmut tak nie tak tak 1 HGAAS 

21 Bor tak nie tak tak 1 ETAAS 

22 Brom - pary tak tak tak tak 1 IC 

23 Bromoetan (bromek etylu) tak nie tak tak 1 FTIR 

                                                 
12 przyjęto umowną, 3-stopniową skalę kategorii, gdzie 1 oznacza najwyższą stawkę opłatową, a 3 najniższą 
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L.p. Nazwa substancji Rozporządzenie BAT 
Pozwolenia 

i decyzje 
Baza 

opłatowa 

Kategoria 
stawki 
opłat12 

Metoda 
pomiarowa 

24 Bromometan (bromek metylu) tak nie b.d. tak 1 GC-PID 

25 Bromooctan etylu tak nie b.d. tak 1 brak metody 

26 Bromowodór tak tak tak tak 1 DOAS 

27 Butan-1-ol (alkohol butylowy) tak nie tak tak 1 GC-FID 

28 Butan-2-on (metyloetyloketon) tak nie tak tak 1 GC-MS 

29 Butyloamina tak nie tak tak 1 GC-PID 

30 Cer tak nie tak nie 3 brak metody 

31 Chlor tak tak tak tak 1 Spektrofotometria 

32 Chlorek benzoilu tak nie tak tak 1 GC-ECD 

33 Chlorobenzen tak tak tak tak 1 GC-MS 

34 2-Chlorobuta-1,3-dien (chloropren) tak nie tak nie 1 GC-PID 

35 1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna) tak tak tak tak 1 GC-PID 

36 Chlorofenol tak nie tak tak 1 GC-FID 

37 Chloro(fenylo)metan (chlorek benzylu) tak nie tak nie 1 FTIR 

38 Chloroform tak nie tak tak 1 GC-FID 

39 Chloromrówczan etylu tak nie b.d. tak 1 FTIR 

40 Chloronitroanilina tak nie nie tak 1 GC-FID 

41 3-Chloropropen (chlorek allilu) tak nie tak nie 1 GC-PID 

42 Chlorowodór tak tak tak tak 1 Nefelometria 

43 Chrom - związki III i IV wartościowe tak tak tak tak 2 FAAS 

44 ChromVI tak tak tak tak 2 FAAS 

45 Cyjanamid wapnia tak nie nie nie 1 brak metody 

46 Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na HCN tak tak tak tak 1 Spektrofotometria 

47 Cykloheksan tak nie tak tak 1 GC-FID 

48 Cykloheksanol tak nie tak tak 1 GC-FID 

49 Cykloheksanon tak nie tak tak 1 GC-FID 

50 Cykloheksyloamina tak nie tak tak 1 FTIR 
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L.p. Nazwa substancji Rozporządzenie BAT 
Pozwolenia 

i decyzje 
Baza 

opłatowa 

Kategoria 
stawki 
opłat12 

Metoda 
pomiarowa 

51 Cyna tak tak tak tak 1 ETAAS 

52 Cynk tak tak tak tak 1 FAAS 

53 Dichlorfos tak nie nie nie 1 GC-FPD 

54 Dichlorobenzen tak nie tak tak 1 GC-MS 

55 Dichlorodimetylosilan (dwumetylodwuchlorosilan) tak nie tak tak 1 FTIR 

56 1,2-Dichloroetan (chlorek etylenu) tak tak tak tak 1 GC-FID 

57 1,1-Dichloroeten (1,1-dwuchloroetylen) tak nie tak tak 1 GC-PID 

58 1,2-Dichloroeten (1,2-dwuchloroetylen) tak nie tak tak 1 GC-PID 

59 Dichlorometan (chlorek metylenu) tak nie tak tak 1 GC-MS 

60 Dietyloamina (dwuetyloamina) tak nie tak tak 1 GC-PID 

61 Dietyloanilina (dwuetyloanilina) tak nie tak tak 1 brak metody 

62 Dimetyloamina (dwumetyloamina) tak nie tak tak 1 GC-PID 

63 2-(Dimetyloamino)etanol (N,N-dwumetyloetanoloamina) tak nie tak tak 1 FTIR 

64 Dimetyloformamid (dwumetyloformamid) tak nie tak tak 1 brak metody 

65 Dinitrobenzen (dwunitrobenzen) tak nie nie nie 1 GC-PID 

66 Dinitrotoluen (dwunitrotoluen) tak nie tak tak 1 GC-PID 

67 Dioksan tak tak tak tak 1 FTIR 

68 Disiarczek dimetylu (dwusiarczek dwumetylu) tak nie tak tak 1 GC-PID 

69 Disiarczek węgla (dwusiarczek węgla) tak tak tak tak 1 Spektrofotometria 

70 Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) tak tak tak tak 1 
Niedyspersyjna 

spektrometria IR 

71 Ditlenek chloru (dwutlenek chloru) tak nie tak tak 1 DOAS 

72 Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) tak tak tak tak 1 
Niedyspersyjna 

spektrometria IR 

73 Diuron tak nie tak tak 1 brak metody 

74 1,2-Epoksypropan (tlenek propylenu) tak tak tak tak 1 GC-PID 

75 Etano-1,2-diol (glikol etylenowy) tak nie tak tak 1 GC-FID 
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L.p. Nazwa substancji Rozporządzenie BAT 
Pozwolenia 

i decyzje 
Baza 

opłatowa 

Kategoria 
stawki 
opłat12 

Metoda 
pomiarowa 

76 2-Etoksyetanol tak nie tak tak 1 GC-PID 

77 Etylenodiamina (etylenodwuamina) tak tak tak tak 1 brak metody 

78 Etylobenzen tak nie tak tak 1 GC-FID 

79 Etyn (acetylen) tak nie tak tak 1 FTIR 

80 Fenol tak nie tak tak 1 GC-FID 

81 Fenylometanol (alkohol benzylowy) tak nie tak tak 1 GC 

82 Fluor tak tak tak tak 1 Fotometria 

83 Formaldehyd tak tak tak tak 1 Kolorymetria 

84 Fosfan (fosforowodór) tak nie tak tak 1 Kolorymetria 

85 Fosforan(V)tris(2-tolilu) (fosforan trójkrezylu) tak nie tak tak 1 brak metody 

86 Fosgen tak nie tak nie 1 DOAS 

87 Ftalan bis(2-etyloheksylu) (ftalan dwu-2-etyloheksylu) tak nie tak tak 1 GC-FID 

88 Fftalan dibutylu (ftalan dwubutylu) tak nie tak tak 1 GC-FID 

89 Ftalan dietylu (ftalan dwuetylu) tak nie tak tak 1 GC-FID 

90 Ftalan dimetylu (ftalan dwumetylu) tak nie tak tak 1 GC-FID 

91 2-Furaldehyd (furfural) tak nie tak tak 1 GC-PID 

92 Heksano-6-laktam (kaprolaktam) tak nie tak tak 1 GC-MS 

93 Hydrochinon tak nie tak tak 1 HPLC-UV 

94 4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol dwuacetonowy) tak nie tak tak 1 GC-MS 

95 2,2-Iminodietanol (dwuetanoloamina) tak nie tak tak 1 IC 

96 Izocyjaniany tak nie tak tak 1 HPLC-FLD 

97 Izopropylobenzen (kumen) tak nie tak tak 1 GC-MS 

98 Kadm tak tak tak tak 3 FAAS/ETAAS 

99 Kobalt tak tak tak tak 2 FAAS 

100 Krezol tak nie tak tak 1 DOAS 

101 Ksylen tak nie tak tak 1 GC-FID 

102 Kwas akrylowy tak tak tak tak 1 CIMS 
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L.p. Nazwa substancji Rozporządzenie BAT 
Pozwolenia 

i decyzje 
Baza 

opłatowa 

Kategoria 
stawki 
opłat12 

Metoda 
pomiarowa 

103 Kwas chlorosiarkowy (VI) (kwas chlorosulfonowy) tak nie nie tak 1 brak metody 

104 Kwas 4-metylobenzosulfonowy (kwas p-toluenosulfonowy) tak nie tak tak 1 brak metody 

105 Kwas octowy tak nie tak tak 1 GC-FID 

106 Kwas siarkowy (VI) tak tak tak tak 1 Turbidymetria 

107 Linuron tak nie nie nie 1 brak metody 

108 Mangan tak tak tak tak 1 FAAS 

109 Merkaptany tak nie tak tak 1 GC-FID 

110 Metakrylan butylu tak nie tak tak 1 GC-FID 

111 Metakrylan metylu tak nie tak tak 1 GC-FID 

112 Metanol (alkohol metylowy) tak tak tak tak 1 GC-FID 

113 Metyloamina tak nie tak tak 1 GC-PID 

114 4-Metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon) tak nie tak tak 1 GC-FID 

115 1-Metylo-2-pirolidon (N-metylopirolidon) tak nie tak tak 1 
Chromatografia 

gazowa 

116 2-Metylopropan-1-ol (alkohol izobutylowy) tak nie tak tak 1 GC-MS 

117 Mezytylen tak nie tak tak 1 GC-FID 

118 Miedź tak tak tak tak 1 FAAS 

119 Molibden, związki nierozpuszczalne tak nie tak tak 1 ETAAS 

120 Molibden, związki rozpuszczalne tak nie tak tak 1 ETAAS 

121 Nadtlenek cykloheksanonu tak nie tak tak 1 brak metody 

122 Nadtlenek dibenzoilowy (nadtlenek benzoilu) tak nie tak tak 1 HPLC-UV 

123 Naftochinon tak nie nie nie 1 brak metody 

124 Nikiel tak tak tak tak 3 FAAS/ETAAS 

125 Nitrobenzen tak nie b.d. tak 1 GC-PID 

126 Nitrotoluen tak nie tak tak 1 GC-PID 

127 Octan butylu tak nie tak tak 1 GC-FID 

128 Octan etylu tak nie tak tak 1 GC-FID 
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L.p. Nazwa substancji Rozporządzenie BAT 
Pozwolenia 

i decyzje 
Baza 

opłatowa 

Kategoria 
stawki 
opłat12 

Metoda 
pomiarowa 

129 Octan metylu tak nie tak tak 1 GC-FID 

130 Octan winylu tak tak tak tak 1 GC-FID 

131 Oksiran (tlenek etylenu) tak tak tak tak 1 GC-PID 

132 Ołów tak tak tak tak 2 FAAS 

133 Ozon - jako zanieczyszczenie pierwotne tak nie tak tak 1 Spektrofotometria 

134 Pirydyna tak nie tak tak 1 GC-PID 

135 Prop-2-en-1-ol (alkohol allilowy) tak nie tak tak 1 GC-PID 

136 Propylobenzen tak nie tak tak 1 GC-FID 

137 Pył zawieszony PM10 tak nie tak tak 1 Metoda impakcyjna 

138 Rtęć tak tak tak tak 3 AAS 

139 Selen tak tak tak tak 1 brak metody 

140 Siarkowodór tak tak tak tak 1 Kolorymetria 

141 Styren tak nie tak tak 1 GC-FID 

142 Substancje smołowe tak nie tak tak 1 
Metoda 

grawimetryczna 

143 Tal tak tak tak tak 1 ETAAS 

144 Tetrachloroeten (czterochloroetylen) tak tak tak tak 1 
Chromatografia 

gazowa 

145 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) tak tak tak tak 3 GC-MS 

146 Tetrachlorosilan (czterochlorek krzemu) tak nie tak tak 1 brak metody 

147 Tetraetyloplumban (czteroetylek ołowiu) tak nie tak tak 2 brak metody 

148 Tetrahydrofuran (czterohydrofuran) tak nie tak tak 1 GC-MS 

149 Tetrametyloplumban (czterometylek ołowiu) tak nie nie tak 2 brak metody 

150 Tlenek węgla tak tak tak tak 1 NDIR 

151 Toluen tak tak tak tak 1 GC-FID 

152 Toluidyna tak nie tak tak 1 GC-PID 

153 Toluilenodiizocyjanian (toluilenodwuizocyjan) tak nie tak tak 1 Spektrofotometria 

154 Trichlorek fosforu (trójchlorek fosforu) tak nie tak tak 1 Spektrofotometria 
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L.p. Nazwa substancji Rozporządzenie BAT 
Pozwolenia 

i decyzje 
Baza 

opłatowa 

Kategoria 
stawki 
opłat12 

Metoda 
pomiarowa 

155 Trichlorek fosforylu (tlenochlorek fosforu) tak nie tak nie 1 FTIR 

156 Trichloroetan (trójchloroetan) tak nie tak tak 3 GC-PID 

157 Trichloroeten (trójchloroetylen) tak nie tak tak 1 
Chromatografia 

gazowa 

158 Trichloronitrometan (chloropikryna) tak nie nie nie 1 FTIR 

159 Trietylamina (trójetyloamina) tak nie tak tak 1 GC-FID 

160 Trifenylfosfina (trójfenylofosfina) tak nie b.d. tak 1 brak metody 

161 Tytan tak nie tak tak 1 brak metody 

162 Wanad tak tak tak tak 1 ETAAS 

163 Węgiel elementarny tak tak tak tak 1 
Metoda termo-

optyczna 

164 
Węglowodory alifatyczne - do C12 (poza wymienionymi w innych pozycjach i 
metanem) 

tak tak tak tak 1 GC-FID 

165 Węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w innych pozycjach) tak tak tak tak 1 GC-FID 

166 Wolfram tak nie tak tak 1 brak metody 

167 Żelazo tak tak tak tak 1 FAAS 

Pozostałe substancje zidentyfikowane na podstawie przeglądu dokumentów referencyjnych BAT i konkluzji BAT 

168 Fluorowodór nie tak tak tak 1 - 

169 Lotne związki organiczne (jako grupa związków) nie tak tak nie nie - 

170 Metan nie tak tak tak 1 - 

171 Podtlenek azotu nie tak tak tak 2 - 

172 Pył ogółem nie tak tak nie 1 - 

173 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna nie tak nie tak 3 - 

174 Antymonowodór nie tak nie nie nie - 

175 Chlorek nitrozylu nie tak nie nie nie - 

176 Ester dimetylowy nie tak nie nie nie - 

177 Etan nie tak b.d. tak 1 - 

178 Etanol nie tak nie tak 1 - 
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L.p. Nazwa substancji Rozporządzenie BAT 
Pozwolenia 

i decyzje 
Baza 

opłatowa 

Kategoria 
stawki 
opłat12 

Metoda 
pomiarowa 

179 Etylen nie tak b.d. tak 1 - 

180 Fosfor nie tak nie nie nie - 

181 Freony (chlorowcopochodne węglow. HCFC) nie tak nie nie 2 - 

182 Heksan nie tak b.d. tak 1 - 

183 Hydrazyna (diamid) nie tak nie nie 1 - 

184 Jod nie tak nie nie nie - 

185 Jodowodór nie tak nie nie nie - 

186 Kwas azotowy nie tak nie tak 1 - 

187 Kwas chromowy nie tak nie nie nie - 

188 Niemetanowe lotne związki organiczne (jako grupa związków) nie tak nie nie nie - 

189 Pentany nie tak b.d. nie nie - 

190 Pył polichlorku winylu nie tak b.d. tak 1 - 

191 Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD) nie tak nie nie 3 - 

192 Polichlorowane naftaleny (PCN) nie tak nie nie nie - 

193 Polichlorowane bifenyle (PCB) nie tak nie tak 3 - 

194 Polichlorowane dibenzofurany (PCDF) nie tak nie nie 3 - 

195 Tetrachlorodibenzofuran (TCDF) nie tak nie nie 3 - 

196 WWA (jako grupa związków) nie tak nie nie nie - 

197 1,3-butadien nie tak b.d. tak 1 - 

198 Akrylamid nie tak nie nie nie - 

199 Pentachlorofenol (pięciochlorofenol) nie tak nie nie 1 - 

200 Siarczan dimetylu (siarczan dwumetylu) nie tak b.d. tak 1 - 

b .d. – brak jednoznacznych danych potwierdzających występowanie lub nie występowanie (substancja należy do grupy związków) 

- nie określano na obecnym etapie analizy 
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Wstępna analiza porównawcza list substancji uzyskanych na podstawie wykonanych przeglądów z listą 

substancji z Rozporządzenia pozwala na sformułowanie pewnych ogólnych wniosków istotnych z punktu 

widzenia dalszego procesu planowania metody selekcji potencjalnych substancji do usunięcia z Listy 

substancji, jak również nowych substancji, w odniesieniu do których rekomenduje się ich dopisanie. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze obserwacje: 

 Przeważająca większość substancji znajdujących się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia znajduje 

się w pozwoleniach zintegrowanych i/lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza, co oznacza, że substancje te są emitowane w wyniku prowadzonych w kraju działalności 

przemysłowych; 

 Wniosek jw. potwierdzają analizy raportów z baz opłatowych prowadzonych przez urzędy 

marszałkowskie, wskazujących substancje, w odniesieniu do których podmioty wnoszą opłaty 

za korzystanie ze środowiska; 

 W przypadku substancji takich jak: azbest, cer, chloropren, chlorek benzylu, chlorek allilu, fosgen 

i tlenochlorek fosforu w pozwoleniach zostały określone ich dopuszczalne wielkości emisji do 

powietrza, natomiast substancje te nie są wykazywane w raportach opłatowych (w tym jako 

przynależące do określonych grup opłatowych); 

 Za niektóre substancje wnoszone są opłaty, natomiast substancje te nie wystąpiły w zbiorze 

analizowanych pozwoleń. Wśród nich zwraca uwagę czterometylek ołowiu, stosowany niegdyś do 

benzyn w celu zwiększenia ich liczby oktanowej. Obecnie stosowanie etylizowanej benzyny jest 

zakazane, natomiast czterometylek ołowiu może być nadal stosowany w paliwach lotniczych. 

Wskazane jest uwzględnienie tego faktu w dalszych analizach; 

 Wiele substancji określonych jako pozostałe, zidentyfikowanych na podstawie przeglądu 

dokumentów referencyjnych BAT i konkluzji BAT, znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym pięć z nich 

zostało zaliczonych do najwyższej kategorii stawki opłat (wśród nich: PCDD, PCB, PCDF); 

 Na liście znajdują się również substancje, których nie znaleziono w pozwoleniach zintegrowanych 

i/lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, raportach z baz opłatowych 

oraz nie ma dla nich możliwości pomiarowego sprawdzenia wielkości emisji.  

Jak zasygnalizowano we wstępie, konieczność aktualizacji załącznika nr 1 do Rozporządzenia podyktowana 

jest nie tylko przyjęciem dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED), ale również 

dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE). Mając to na 

uwadze, w tabeli 9 zestawiono wartości odniesienia dla wybranych substancji z rozporządzenia 

z poziomami dopuszczalnymi i docelowymi substancji określonych w dyrektywie CAFE.  

W tabeli uwzględniono również substancje znajdujące się w dyrektywie w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, 

niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (dyrektywa 

2004/107/WE). 

Poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe substancji określone w dyrektywie CAFE i dyrektywie 

2004/107/WE zostały transponowane do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), jak również do 

Rozporządzenia, przy czym zwracają uwagę pewne różnice w zakresie tej transpozycji, które wyjaśniono 

w dalszej części. 
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Tabela 9. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju oraz poziomy dopuszczalne/docelowe (źródło danych: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia; dyrektywa CAFE; 
dyrektywa 2004/107/WE) 

L.p. Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)1) 

Wartość odniesienia substancji w powietrzu 
[µg/m3] uśredniona dla okresu 

Poziom dopuszczalny/docelowy substancji w powietrzu 
[µg/m3] uśredniony dla okresu 

jednej godziny roku kalendarzowego jednej godziny roku kalendarzowego 

13 Arsen 7440-38-2 0,22) 0,0062) - 0,0063) 

16 Benzen 71-43-2 30 5 - 5 

17 Benzo[α]piren 50-32-8 0,012 0,001 - 0,0013) 

70 Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 10102-44-0 200 40 200 40 

72 Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 7446-09-5 350 20 350 204) 

98 Kadm 7440-43-9 0,522) 0,0052) - 0,0053) 

124 Nikiel 7440-02-0 0,232)  0,022) - 0,023) 

132 Ołów 7439-92-1 52) 0,52) - 0,5 

133 Ozon - jako zanieczyszczenie pierwotne 10028-15-6 150 - 120 (D8) - 

137 Pył zawieszony PM10 - 280 40 50 (D24) 40 

150 Tlenek węgla 630-08-0 30000 - 10000 (D8) - 

 
Pył zawieszony PM2,5 - - - - 255) / 206) 

1) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number  

2) Jako suma metalu (odpowiednio: arsenu, kadmu, niklu, ołowiu) i jego związków w pyle zawieszonym PM10  

3) Dla całkowitej zawartości (odpowiednio: arsenu, benzo[α]pirenu, kadmu, niklu) w pyle zawieszonym PM10  

4) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin  

5) Do osiągnięcia do 1 stycznia 2015 r.  

6) Do osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r.  

D24 Dla okresu uśredniania 24 h  

D8 Dla okresu uśredniania 8 h  
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Z dokonanego porównania wynika, że: 

 na Liście substancji nie znajduje się pył zawieszony PM2,5, dla którego w dyrektywie CAFE 

określono poziom dopuszczalny i docelowy dla rocznego okresu uśredniania; 

 zasadniczo wartości odniesienia dla poszczególnych substancji są równe poziomom dopuszczalnym 

lub docelowym wynikającym z dyrektyw, w odniesieniu do odpowiednich czasów uśredniania;  

 występuje niespójność na poziomie definicji dla arsenu, kadmu i niklu – w Rozporządzeniu jest to 

suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10, podczas gdy w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, 

które transponuje do prawa krajowego dyrektywę 2004/107/WE, poziom docelowy odnosi się do 

całkowitej zawartości (metalu) w pyle zawieszonym PM10, co oznacza de facto, że wartość 

odniesienia (dla okresu uśredniania rok kalendarzowy) jest niższa (ostrzejsza) od poziomu 

docelowego dla tych metali; 

 w dyrektywie 2004/107/WE poziom docelowy dla benzo(a)pirenu został również określony dla 

całkowitej zawartości w pyle zawieszonym PM10. W przypadku wartości odniesienia 

z Rozporządzenia nie zostało to sprecyzowane; 

 istnieje również różnica w nazewnictwie – w Rozporządzeniu występuje benzo[α]piren, 

a w dyrektywie 2004/107/WE benzo(a)piren; 

 ponadto Rozporządzenie określa (w załączniku nr 2) wartości odniesienia dla benzenu, dwutlenku 

azotu i dwutlenku siarki w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej, bez uwzględniania 

dopuszczalnej częstości przekraczania i z wartościami niższymi (ostrzejszymi) niż określone 

w załączniku nr 1 dla pozostałego terenu kraju, co jest zaostrzeniem tych norm w stosunku do 

będących standardem jakości środowiska (powietrza) poziomów dopuszczalnych zgodnych 

z dyrektywą CAFE.  

8. WERYFIKACJA LISTY SUBSTANCJI ZAWARTEJ 
W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE WARTOŚCI 
ODNIESIENIA 

W ramach weryfikacji Listy substancji pod kątem dodania/usunięcia substancji i ewentualnej zmiany 

wartości odniesienia, poza wcześniej przedstawionymi analizami porównawczymi, przeprowadzono także 

dodatkowe badania, mające na celu: 

a. ocenę możliwości ustalenia wartości odniesienia dla pyłu PM2,5 uśrednionej dla jednej 

godziny (D1),  

a. ocenę wpływu substancji z Listy substancji oraz pozostałych substancji, zidentyfikowanych 

na podstawie przeglądu dokumentów referencyjnych BAT, na zdrowie człowieka, 

na podstawie dostępnych danych literaturowych; 

b. określenie stopnia przydatności wartości odniesienia dla oceny jakości powietrza 

(na przykładzie formaldehydu); 

Ostatecznie przyjęto 2-stopniową procedurę wyboru substancji do dodania/usunięcia z Listy substancji, 

polegającą na wykonaniu w 1 kroku analizy wielokryterialnej, z uwzględnieniem, jako jednego z kryteriów, 

aspektów zdrowotnych, a następnie w 2 kroku, oceny eksperckiej mającej na celu krytyczną analizę 

otrzymanych wyników.  
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8.1. Ocena możliwości ustalenia wartości odniesienia dla pyłu 
PM2,5 uśrednionej dla 1 godziny 

Pył zawieszony PM2,5 jest najważniejszą nową substancją, która pojawiła się w dyrektywie CAFE, 

transponowanej do polskiego prawa poprzez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dla substancji tej został określony poziom 

docelowy i dopuszczalny od 1 stycznia 2015 r. do końca 2019 r. - 25 µg/m3, w odniesieniu do okresu 

uśredniania rok kalendarzowy. Od 2020 r. dla pyłu zawieszonego PM2,5 poziom dopuszczalny (Da) 

uśredniony dla roku wynosi 20 µg/m3. 

Wprowadzenie pyłu zawieszonego PM2,5 na Listę substancji wymaga określenia dla niego dwóch wartości 

odniesienia, aby zapewnić spójność z referencyjną metodyką obliczeniową. O ile w przypadku okresu 

uśredniania rok kalendarzowy, można przyjąć wartość odniesienia bezpośrednio wynikającą z dyrektywy 

tj. Da =25 µg/m3, a od roku 2020 wartość Da = 20 µg/m3, o tyle dla okresu uśredniania jednej godziny 

konieczne jest określenie wartości odniesienia D1.  

W literaturze światowej13 omawiana jest zależność pomiędzy współczynnikiem dyfuzji poziomej (y) 

a czasem uśredniania w gaussowskich modelach dyspersji. Zależność ta przekłada się bezpośrednio na 

relację pomiędzy czasem uśredniania a modelowaną wartością stężenia. Jednym z typów równań 

przeliczeniowych jest w tym przypadku wzór Turnera: 

𝑆𝑥
𝑆𝑝

= (
𝑡𝑝

𝑡𝑥
)
0,22

 

gdzie: 

tp, tx – czasy uśredniania 

Sp, Sx – stężenia w czasie uśredniania odpowiednio tp i tx 

Proponuje się wykorzystanie powyższej zależności w celu przeliczenia wartości odniesienia uśrednionej dla 

roku (Da=25 µg/m3) na wartość odniesienia uśrednioną dla 1 h (D1):  

𝐷1
𝐷𝑎

= (
𝑡𝑎
𝑡1
)
0,22

 

gdzie: 

ta = 8760 h - roczny czas uśredniania  

t1 = 1 h 

Po dokonaniu obliczeń z uwzględnieniem dla pyłu zawieszonego PM2,5 wartości odniesienia (dla 8760 h) 

Da = 25 µg/m3 otrzymano wartość (dla 1 h) 184,2 µg/m3, a z uwzględnieniem (dla 8760 h) Da = 20 µg/m3 

otrzymano wartość (dla 1 h) 147,4 µg/m3. 

Biorąc jednak pod uwagę określone w Rozporządzeniu dla innych substancji wartości odniesienia Da 

w wysokości 20-25 µg/m3 i odpowiadające im wartości odniesienia D1, które wynoszą 200-350 µg/m3, 

proponuje się dla pyłu zawieszonego PM2,5 wartość odniesienia (dla 1 h) D1 = 180 µg/m3. 

                                                 
13 Milton Beychok: Fundamentals of Stack Gas Dispersion (Chapter 5 – Time Averaging of Concentrations); 1994 
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8.2. Ocena wpływu substancji z Listy substancji na zdrowie 
człowieka 

Zanieczyszczenia powietrza mogą wywierać istotny wpływ na zdrowie człowieka. Wielkość wpływu zależy 

od wielu czynników zarówno osobniczych, takich jak: wiek (w grupie szczególnego ryzyka znajdują się 

dzieci, osoby starsze), indywidualna odporność organizmu, współistniejące choroby, styl życia, ale również 

od stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu, czasu ekspozycji czy warunków klimatycznych 

(reakcja biologiczna ustroju na te same zanieczyszczenia oddziaływujące w wysokiej temperaturze 

otoczenia jest inna niż w temperaturze niskiej)14.  

Badania populacyjne nad skutkami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są bardzo 

trudne i złożone. Szkody zdrowotne mogą mieć charakter lokalny (układ oddechowy, skóra, spojówki…), 

ale także mogą dotyczyć innych narządów (układ krążenia). Reakcje biologiczne na zanieczyszczenia 

powietrza zależą nie tylko od toksyczności poszczególnych składników pyłowych i gazowych, ale także od 

ich łącznego oddziaływania. Wynika to stąd, że poszczególne składniki często wchodzą ze sobą w różne 

reakcje, które w konsekwencji mogą potęgować ich sumaryczną toksyczność.14 

W celu oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizmy, prowadzone są badania doświadczalne 

i obserwacje na ludziach, zwierzętach oraz analizy statystyczne dotyczące występowania chorób, 

przedwczesnych zgonów wywołanych schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego. Dzięki tym 

badaniom i analizom poziom wiedzy nt. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka 

sukcesywnie wzrasta.  

Najlepiej rozpoznany jest wpływ na zdrowie podstawowych zanieczyszczeń powietrza, wśród których 

można wymienić: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony (PM10 i PM2,5) oraz ozon. Dowody 

na temat skutków zdrowotnych ww. zanieczyszczeń oraz ich zalecane dopuszczalne stężenia w powietrzu 

zostały przedstawione w Wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia WHO Air Quality Guidelines (2005)15 

i są oparte na aktualnych wynikach badań naukowych. Szczególnie dużo uwagi w ostatniej dekadzie 

poświęca się pyłowi zawieszonemu PM2,5 który posiada zdolność penetracji do pęcherzyków płucnych. 

Cząstki rozpuszczalne mogą przedostawać się dalej z dobrze ukrwionych pęcherzyków płucnych do 

krwiobiegu. Długotrwała ekspozycja na działanie pył u zawieszonego PM2,5 skutkuje wzrostem ryzyka 

zgonu z powodu chorób układu krążenia o 6-13% na każde 10 [g/m3]16.  

Należy jednak podkreślić, że podstawą do ustalenia zalecanych wartości stężeń przez WHO są kryteria 

ochrony zdrowia. W rzeczywistości konieczne jest uwzględnienie również innych czynników takich jak: 

uwarunkowania socjoekonomiczne czy możliwości techniczne osiągnięcia ustalonych wartości przez 

przemysł. Czynniki te uwzględnia się przy opracowywaniu standardów jakości powietrza (określonych 

w dyrektywach), które są ogólnie wyższe od wartości zalecanych przez WHO. Jak wykazano wcześniej 

wartości odniesienia podstawowych zanieczyszczeń zawarte w Rozporządzeniu są zasadniczo zgodne 

z odnośnymi poziomami dopuszczalnymi/docelowymi wynikającymi z dyrektyw i nie proponuje się zmian 

w tym zakresie.  

W przypadku pozostałych zanieczyszczeń, emitowanych z typowych źródeł emisji, odnośne zalecane 

stężenia w powietrzu zawarte są we wcześniejszych Wytycznych WHO Air quality guidelines for Europe17. 

                                                 
14 WIOŚ w Krakowie: Raport o stanie środowiska w wowjewództwie małopolskim w 2011 roku (Rozdział 3. Wpływ 

zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie) 
15 WHO: WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. Global update 

2005. Summary of risk assessment; WHO/SDE/PHE/OEH/06.02; 2006 
16 WHO: Health effects of particulate matter. Policy implications for countries in eastern Europe, Caucasus and central 

Asia; 2013  
17 WHO: Air quality guidelines for Europe, 2nd edition Copenhagen; WHO Regional Publications, European Series, 

No. 91, 2000 
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Dotyczą one jednak, poza ww. zanieczyszczeniami, niewielkiej liczby substancji). W tabeli 10 

przedstawiono wartości odniesienia dla wybranych substancji w powietrzu na tle wartości zalecanych 

przez WHO.  

Tabela 10. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju oraz wartości zalecane przez 
WHO (źródło danych: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia; WHO Air quality guidelines for Europe) 

p
o

zy
cj

a 

z 
R

o
zp

o
rz

ąd
ze

n
ia

 

Nazwa substancji 

Wartość odniesienia wg Załącznika 

nr 1 do Rozporządzenia [g/m3] 

Wartość zalecana 
przez WHO w 
oparciu o inne 

efekty niż rak lub 
uciążliwość 

zapachowa [g/m3] 

Wartość zalecana 
przez WHO w 

oparciu o efekty 
sensoryczne 
(uciążliwość 
zapachowa) 

[g/m3] 

czas uśredniania:  
1 godz. 

czas uśredniania: 
rok kalendarzowy 

czas uśredniania: 
24 godz. 

czas uśredniania:  
30 min 

56 
1,2-Dichloroetan 
(chlorek etylenu) 

200 25 700  

59 
Dichlorometan 
(chlorek metylenu) 

200 25 
300 

450 (1 tydz.) 
 

69 
Disiarczek węgla 
(dwusiarczek węgla) 

50 10 100 20 

83 Formaldehyd 50 4 100 (30 min) 100 

108 Mangan 9 1 0,15 (rok)  

138 Rtęć 0,7 0,04 1 (rok)  

140 Siarkowodór 20 5 150 7 

141 Styren 20 2 260 (1 tydz.) 70 

144 
Tetrachloroeten 
(czterochloroetylen) 

600 70 250 (rok) 800 

151 Toluen 100 10 260 (1 tydz.) 100 

162 Wanad 2,3 0,25 1  

Bezpośrednie porównanie powyższych wartości utrudniają różne czasy uśredniania. Zestawiając jednak 

wartości odniesienia z Rozporządzenia, uśrednione dla 1 godz. (mając na uwadze, że we wcześniejszych 

wersjach Rozporządzenia te same wartości obowiązywały dla czasu uśredniania 30 min) z odnośnymi 

wartościami zalecanymi przez WHO (w oparciu o efekty sensoryczne, dla czasu uśredniania 30 min), 

można stwierdzić, że w przypadku disiarczku węgla i siarkowodoru wytyczne WHO zalecają stosowanie 

nieco niższych wartości aniżeli obowiązujące w naszym kraju wartości odniesienia, podczas gdy dla 

formaldehydu, styrenu i tetrachloroetenu poziomy zalecane przez WHO są wyższe. Podobnie wyższe są 

również wartości zalecane przez WHO (w oparciu o inne efekty niż rak lub uciążliwość zapachowa) dla 

czasu uśredniania 1 rok dla rtęci i tetrachloroetenu. Niższą wartość zalecaną podają wytyczne WHO 

w odniesieniu do manganu.  

Mając powyższe na uwadze, można rozważyć ewentualną zmianę wartości odniesienia w kierunku 

zaostrzenia obowiązujących norm dla disiarczku węgla, siarkowodoru oraz manganu. Decyzja ta powinna 

być jednak poprzedzona wykonaniem szerszego rozpoznania w zakresie technicznych możliwości 

osiągnięcia wskazanych poziomów.  

Oceniając skutki zdrowotne ekspozycji na działanie analizowanych substancji, szczególną uwagę warto 

zwrócić na substancje o działaniu rakotwórczym, w przypadku narażenia poprzez wdychanie. Koordynacją 

międzynarodowych badań w zakresie rozpoznania tej kwestii zajmuje się Międzynarodowa Agencja Badań 

nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer), będąca agendą WHO. Opracowała ona m.in. 

klasyfikację czynników i substancji rakotwórczych. Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżnia się następujące grupy 

czynników rakotwórczych: 
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 Grupa 1: substancje rakotwórcze dla człowieka, 

 Grupa 2A: substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka, 

 Grupa 2B: substancje możliwie rakotwórcze dla człowieka, 

 Grupa 3: substancje niemożliwe do zaklasyfikowania, jako rakotwórcze dla człowieka, 

 Grupa 4: substancje prawdopodobnie nierakotwórcze dla człowieka. 

Rekomendacje przedstawiane przez IARC nie mają mocy prawnej, natomiast są wykorzystywane na 

poziomie UE w procesie tworzenia prawa, znajdując swoje odzwierciedlenie w odnośnych dyrektywach 

i rozporządzeniach. Warto wspomnieć w tym miejscu o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 

i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1907/200618.  

W tabeli 11 przedstawiono informacje nt. przynależności substancji z Listy substancji, jak również 

pozostałych substancji, zidentyfikowanych na podstawie przeglądu dokumentów referencyjnych BAT 

i konkluzji BAT oraz przeglądu dyrektywy CAFE, do poszczególnych grup wg klasyfikacji IARC (od 1 do 3)19, 

w tym roku, z którego pochodzą najnowsze badania, na podstawie których dokonano klasyfikacji.  

Tabela 11. Klasyfikacja analizowanych substancji pod kątem działania rakotwórczego (źródło danych: opracowanie 
własne na podstawie http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/) 

L.p. Nazwa substancji Grupa wg IARC Rok badań 

Substancje z załącznika nr 1 do Rozporządzenia 

1 Acetaldehyd (aldehyd octowy) 2B 1999 

2 Aceton -   

3 Acetonitryl -   

4 Akrylaldehyd (akroleina) 3 1995 

5 Akrylonitryl 2B 1999 

6 Alkohol furfurylowy -   

7 2-Aminoetanol (etanoloamina) -   

8 3,6-diazaoktano-1,8-diamina (trójetylenoczteroamina) -   

9 Amoniak -   

10 Anilina 3 1987 

11 Antymon -   

12 Arsan (arsenowodór) -   

13 Arsen 1 2012 

14 Azbest (włókna/m3) 1 2012 

15 Bar -   

16 Benzen 1 2012 

17 Benzo(α)piren 1 2012 

18 Beryl 1 2012 

19 Bezwodnik octowy (bezwodnik kwasu octowego) -   

20 Bizmut -   

21 Bor -   

22 Brom - pary -   

23 Bromoetan (bromek etylu) 3 1999 

24 Bromometan (bromek metylu) 3 1999 

                                                 
18 Dz. Urz. UE L 345 z 23.12.2008, str. 68, z poźn. zm.), tzw. CLP 
19 W UE uwzględniając aktualny stan wiedzy, substancje rakotwórcze podzielono na trzy kategorie: 1 - 
o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka, 2 - które rozpatruje się jako rakotwórcze dla człowieka, 3 – 
o możliwym działaniu rakotwórczym na człowieka 
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L.p. Nazwa substancji Grupa wg IARC Rok badań 

25 Bromooctan etylu -   

26 Bromowodór -   

27 Butan-1-ol (alkohol butylowy) -   

28 Butan-2-on (metyloetyloketon) -   

29 Butyloamina -   

30 Cer -   

31 Chlor -   

32 Chlorek benzoilu 2A 1999 

33 Chlorobenzen -   

34 2-Chlorobuta-1,3-dien (chloropren) 2B 1999 

35 1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna) 2A 1999 

36 Chlorofenol -   

37 Chloro(fenylo)metan (chlorek benzylu) 2A 1999 

38 Chloroform 2B 1999 

39 Chloromrówczan etylu -   

40 Chloronitroanilina -   

41 3-Chloropropen (chlorek allilu) -   

42 Chlorowodór 3 1992 

43 Chrom - związki III i IV wartościowe 3 1990 

44 ChromVI 1 2012 

45 Cyjanamid wapnia -   

46 Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na HCN -   

47 Cykloheksan -   

48 Cykloheksanol -   

49 Cykloheksanon 3 1999 

50 Cykloheksyloamina -   

51 Cyna -   

52 Cynk -   

53 Dichlorfos 2B 1991 

54 Dichlorobenzen 3, 2B 1999 

55 Dichlorodimetylosilan (dwumetylodwuchlorosilan) -   

56 1,2-Dichloroetan (chlorek etylenu) 2B 1999 

57 1,1-Dichloroeten (1,1-dwuchloroetylen) 3 1999 

58 1,2-Dichloroeten (1,2-dwuchloroetylen) -   

59 Dichlorometan (chlorek metylenu) -   

60 Dietyloamina (dwuetyloamina) -   

61 Dietyloanilina (dwuetyloanilina) -   

62 Dimetyloamina (dwumetyloamina) -   

63 2-(Dimetyloamino)etanol (N,N-dwumetyloetanoloamina) -   

64 Dimetyloformamid (dwumetyloformamid) -   

65 Dinitrobenzen (dwunitrobenzen) -   

66 Dinitrotoluen (dwunitrotoluen) -   

67 Dioksan 2B 1999 

68 Disiarczek dimetylu (dwusiarczek dwumetylu) -   

69 Disiarczek węgla (dwusiarczek węgla) -   

70 Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) -   

71 Ditlenek chloru (dwutlenek chloru) -   

72 Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) -   
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L.p. Nazwa substancji Grupa wg IARC Rok badań 

73 Diuron -   

74 1,2-Epoksypropan (tlenek propylenu) 2B 1994 

75 Etano-1,2-diol (glikol etylenowy) -   

76 2-Etoksyetanol -   

77 Etylenodiamina (etylenodwuamina) -   

78 Etylobenzen 2B 2000 

79 Etyn (acetylen) -   

80 Fenol 3 1999 

81 Fenylometanol (alkohol benzylowy) -   

82 Fluor -   

83 Formaldehyd 1 2012 

84 Fosfan (fosforowodór) -   

85 Fosforan(V)tris(2-tolilu) (fosforan trójkrezylu) -   

86 Fosgen -   

87 Ftalan bis(2-etyloheksylu) (ftalan dwu-2-etyloheksylu) 2B 2013 

88 Fftalan dibutylu (ftalan dwubutylu) -   

89 Ftalan dietylu (ftalan dwuetylu) -   

90 Ftalan dimetylu (ftalan dwumetylu) -   

91 2-Furaldehyd (furfural) -   

92 Heksano-6-laktam (kaprolaktam) 4 1999 

93 Hydrochinon 3 1999 

94 4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol dwuacetonowy) -   

95 2,2-Iminodietanol (dwuetanoloamina) 2B 2013 

96 Izocyjaniany -   

97 Izopropylobenzen (kumen) 2B 2013 

98 Kadm 1 2012 

99 Kobalt 2B 1991 

100 Krezol -   

101 Ksylen 3 1999 

102 Kwas akrylowy -   

103 Kwas chlorosiarkowy (VI) (kwas chlorosulfonowy) -   

104 Kwas 4-metylobenzosulfonowy (kwas p-toluenosulfonowy) -   

105 Kwas octowy -   

106 Kwas siarkowy (VI) 1 2012  

107 Linuron -   

108 Mangan -   

109 Merkaptany -   

110 Metakrylan butylu -   

111 Metakrylan metylu 3 1994 

112 Metanol (alkohol metylowy) -   

113 Metyloamina -   

114 4-Metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon) 2B 2013 

115 1-Metylo-2-pirolidon (N-metylopirolidon) -   

116 2-Metylopropan-1-ol (alkohol izobutylowy) -   

117 Mezytylen -   

118 Miedź -   

119 Molibden, związki nierozpuszczalne -   
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L.p. Nazwa substancji Grupa wg IARC Rok badań 

120 Molibden, związki rozpuszczalne -   

121 Nadtlenek cykloheksanonu -   

122 Nadtlenek dibenzoilowy (nadtlenek benzoilu) 3 1999 

123 Naftochinon -   

124 Nikiel 2B 1990 

125 Nitrobenzen 2B 1996 

126 Nitrotoluen 2A   

127 Octan butylu -   

128 Octan etylu -   

129 Octan metylu -   

130 Octan winylu 2B 1995 

131 Oksiran (tlenek etylenu) 1 2012 

132 Ołów 2B 1987 

133 Ozon - jako zanieczyszczenie pierwotne -   

134 Pirydyna 3 2000 

135 Prop-2-en-1-ol (alkohol allilowy) -   

136 Propylobenzen -   

137 Pył zawieszony PM10 1 2014  

138 Rtęć 3 1993 

139 Selen 3 1987 

140 Siarkowodór -   

141 Styren 2B 2002 

142 Substancje smołowe -   

143 Tal -   

144 Tetrachloroeten (czterochloroetylen) 2A 2014 

145 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) 2B 1999 

146 Tetrachlorosilan (czterochlorek krzemu) -   

147 Tetraetyloplumban (czteroetylek ołowiu) -   

148 Tetrahydrofuran (czterohydrofuran) -   

149 Tetrametyloplumban (czterometylek ołowiu) -   

150 Tlenek węgla -   

151 Toluen 3 1999 

152 Toluidyna 1 2012 

153 Toluilenodiizocyjanian (toluilenodwuizocyjan) 2B 1999 

154 Trichlorek fosforu (trójchlorek fosforu) -   

155 Trichlorek fosforylu (tlenochlorek fosforu) -   

156 Trichloroetan (trójchloroetan) -   

157 Trichloroeten (trójchloroetylen) 1 2014 

158 Trichloronitrometan (chloropikryna) -   

159 Trietylamina (trójetyloamina) -   

160 Trifenylfosfina (trójfenylofosfina) -   

161 Tytan 2B 2010 

162 Wanad -   

163 Węgiel elementarny -   

164 
Węglowodory alifatyczne - do C12 (poza wymienionymi w innych 
pozycjach i metanem) 

-   

165 Węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w innych pozycjach) -   

166 Wolfram -   
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L.p. Nazwa substancji Grupa wg IARC Rok badań 

167 Żelazo -   

Pozostałe substancje zidentyfikowane na podstawie przeglądu dokumentów referencyjnych BAT i konkluzji BAT 

168 Fluorowodór -   

169 Lotne związki organiczne -   

170 Metan -   

171 Podtlenek azotu -   

172 Pył ogółem -   

173 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna 1 2012 

174 Antymonowodór -   

175 Chlorek nitrozylu -   

176 Ester dimetylowy -   

177 Etan     

178 Etanol -   

179 Etylen 3 1994 

180 Fosfor -   

181 Freony (chlorowcopochodne węglow. Hcfc) -   

182 Heksan -   

183 Hydrazyna (diamid) 2B 1999 

184 Jod -   

185 Jodowodór -   

186 Kwas azotowy -   

187 Kwas chromowy -   

188 Niemetanowe lotne związki organiczne -   

189 Pentany -   

190 Pył polichlorku winylu 1 2012 

191 Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD) 1   

192 Polichlorowane naftaleny (PCN) -   

193 Polichlorowane bifenyle (PCB) 1   

194 Polichlorowane dibenzofurany (PCDF) 1   

195 Tetrachlorodibenzofuran (TCDF) -   

196 WWA -   

197 1,3-butadien 1 2012 

198 Akrylamid 2A 1994 

199 Pentachlorofenol (pięciochlorofenol) 2B 1999 

200 Siarczan dimetylu (siarczan dwumetylu) 2A 1999 

Pozostałe substancje wynikające z dyrektywy CAFE 

201 Pył zawieszony PM2,5 1 2014  

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku substancji, w stosunku do których stwierdzono ich rakotwórcze 

oddziaływanie, przyjmuje się, że nie ma bezpiecznego progu narażenia tzn. przy każdym narażeniu zawsze 

istnieje pewne prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu. 

W praktyce dąży się jednak do wyznaczania wartości referencyjnych (krytycznych). Decyzja odnośnie tego, 

jaką wartość ryzyka przyjąć za akceptowalną, jest w dużej mierze decyzją o charakterze społeczno-
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ekonomicznym. W większości krajów zachodnich za wartość wymagającą interwencji przyjmuje się ryzyko 

10-3, natomiast akceptowalną wartością jest ryzyko niższe niż 1 na milion (10-6)20.  

Dokonano porównania rocznych wartości odniesienia substancji z Listy substancji, wykazujących działanie 

rakotwórcze (grupy 1, 2A wg klasyfikacji IARC), z wartościami stężeń dla tych substancji w powietrzu, dla 

których zostały określone w dostępnej literaturze21 odnośne poziomy ryzyka zachorowania na raka 

(w przypadku narażenia na wdychanie powietrza zawierającego daną substancję przez cały okres życia) tj.: 

 ryzyko zachorowania 1 na 1 000 000 

 ryzyko zachorowania 1 na 100 000 

 ryzyko zachorowania 1 na 10 000. 

Wyniki porównania przedstawiono w tabeli 12. 

Tabela 12. Porównanie wartości odniesienia dla wybranych substancji w powietrzu, wykazujących działanie 
rakotwórcze (grupy 1 i 2A wg klasyfikacji IARC), z wartościami stężeń dla tych substancji i odpowiadających im 
poziomów ryzyka zachorowania na raka (źródło danych: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia; http://www.epa.gov/iris/) 

L.p. Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 
(numer CAS) 

Wartość odniesienia 
substancji w 

powietrzu 
[µg/m3] uśredniona 

dla okresu roku 
kalendarzowego 

(wynikająca z 
Rozporządzenia) 

Wartość stężenia substancji w powietrzu 
[µg/m3]  

ryzyko 
zachorowania  

1 na 10 000 

ryzyko 
zachorowania  
1 na 100 000 

ryzyko 
zachorowania  

1 na 
1 000 000 

13 Arsen 7440-38-2 0,006 0,02 0,002 0,0002 

16 Benzen 71-43-2 5 13,0 - 45,0 1,3 - 4,5 0,13 - 0,45 

18 Beryl 7440-41-7 0,001 0,04 0,004 0,0004 

44 ChromVI 18540-29-9 0,4 0,008 0,0008 0,00008 

83 Formaldehyd 50-00-0 4 8 0,8 0,08 

98 Kadm 7440-43-9 0,005 0,06 0,006 0,0006 

35 

1-Chloro-2,3-
epoksypropan 
(epichlorohydryna) 

106-89-8 0,76 80 8 0,8 

144 
Tetrachloroeten 
(czterochloroetylen) 

127-18-4 70 400 40 4 

Na podstawie powyższego zestawienia można ocenić, że określone w Rozporządzeniu wartości odniesienia 

dla badanych substancji zasadniczo oscylują wokół środkowego poziomu ryzyka zachorowania na raka 

tj. 1 na 100 000. Wyjątek stanowi chrom VI, dla którego obowiązująca wartość odniesienia 50 razy 

przekracza stężenie, przy którym ryzyko zachorowania na raka określono na poziomie 1 na 10 000, jak 

również formaldehyd, gdzie wartość odniesienia jest zbliżona do wartości stężenia, jakiej odpowiada 

ryzyko zachorowania na raka 1 na 10 000. 

W przypadku substancji toksycznych strategia oceny jest inna: na podstawie znajomości progu 

toksycznego działania określonego, jako najniższe stężenie wywołujące efekt biologiczny (LOAEL), lub 

najwyższego stężenia nie dającego efektu (NOAEL), wyznacza się tzw. dawkę referencyjną RfD20 

(w przypadku narażenia inhalacyjnego stosuje się termin stężenie referencyjne RfC).  

Podstawowe dane toksykologiczne w zakresie opisów skutków toksycznych ostrych i przewlekłych, 

wartości parametrów jw., jednostkowego ryzyka nowotworowego, można uzyskać z toksykologicznych baz 

                                                 
20 Biesiada M., Bubak A.: Podstawy oceny środowiskowego ryzyka zdrowotnego 

http://www.ietu.katowice.pl/wpr/Dokumenty/Materialy_szkoleniowe/Szkol2/05-biesiada-bubak.pdf 
21 http://www.epa.gov/iris/ 

http://nlm.nih.gov/cgi/mesh/2013/MB_cgi?rn=1&term=106-89-8


Przeprowadzenie weryfikacji listy substancji podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu… 

 

 

ATMOTERM S.A. 2014 S t r o n a  | 49 

danych np. IRIS (US EPA)21. Należy podkreślić, że bazy te są w dużym stopniu niekompletne i na bieżąco 

uzupełniane o nowe informacje.  

Szczegółowa, ekspercka analiza danych jw., połączona z szerokim przeglądem dostępnych wyników badań, 

w odniesieniu do danej substancji, stanowi dopiero punkt wyjścia do opracowania dla niej właściwych 

wartości odniesienia. 

8.3. Studium przypadku w zakresie przydatności wartości 
odniesienia do oceny jakości powietrza (na przykładzie 
formaldehydu) 

Dane nt. wartości odniesienia substancji w powietrzu, poza wykorzystaniem na potrzeby wydawania 

pozwoleń, mogą być również przydatne w pewnych szczególnych przypadkach. Przykładem może być 

lokalny problem z jakością powietrza spowodowany działalnością źródeł emisji zanieczyszczeń 

o nietypowym charakterze tj. nie objętych standardami jakości powietrza, tj. poziomami dopuszczalnymi. 

Analizę takiego przypadku przedstawiono poniżej.  

Problem dotyczył występowania podwyższonych wartości stężeń formaldehydu w powietrzu, na terenie 

miasta Żary, zidentyfikowanych na podstawie analizy wyników pomiarów prowadzonych przez Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w latach 2004-2009 oraz zgłaszanych przez mieszkańców skarg na 

niezadowalającą jakość powietrza.  

Aby zidentyfikować potencjalne źródła emisji przedmiotowego zanieczyszczenia, określić zasięg ich 

oddziaływania, a także rozkład stężeń zanieczyszczeń na terenie miasta została zlecona przez gminę Żary 

ekspertyza22. W ramach ekspertyzy wykonano analizę stanu zanieczyszczenia powietrza formaldehydem 

na analizowanym terenie – na podstawie wyników modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, 

wspomaganych pomiarami imisji w trzech wybranych lokalizacjach. 

W toku prac zidentyfikowano źródła emisji formaldehydu na terenie miasta oraz określono wielkości emisji 

z tych źródeł. Dane te posłużyły następnie do wykonania modelowania rozprzestrzeniania się 

przedmiotowego zanieczyszczenia na analizowanym obszarze. Wyniki modelowania obrazuje rysunek 4.  

                                                 
22 ATMOTERM S.A.: „Ocena jakości powietrza dla miasta Żary pod kątem zawartości formaldehydu” (etap I); „Analiza 

wyników pomiarów formaldehydu na terenie miasta Żary” (etap II); 2010 r. 
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Rysunek 4. Mapa rozkładu stężeń średniorocznych formaldehydu na terenie miasta Żary w okresie od października 
2009 r. do września 2010 r. (źródło danych: „Analiza wyników pomiarów formaldehydu na terenie miasta Żary”, 
ATMOTERM S.A. 2010) 

Przeprowadzone w trakcie ekspertyzy modelowanie matematyczne, uzupełnione o wyniki pomiarów 

wskazało średnioroczne stężenia wyższe od wartości odniesienia dla formaldehydu (Da = 4 µg/m3) na 

terenie zakładu emitującego ten związek oraz w jego bliskim sąsiedztwie. Analizy wskazały na niewielkie 

przekroczenie (stężenie średnioroczne 4,75 µg/m3, względem wartości odniesienia dla formaldehydu 

równej 4 µg/m3), co oznacza, że wartość odniesienia została przekroczona o ok. 20%. Dało to jednak 

podstawę do zaproponowania określonych działań naprawczych, mających na celu redukcję emisji tego 

zanieczyszczenia. 

8.4. Procedura wyboru substancji do dodania/usunięcia z Listy 
substancji 

Przeprowadzona w rozdziale 7 analiza porównawcza, uzupełniona o ocenę wpływu substancji na zdrowie 

ludzi (ze szczególnym uwzględnieniem ich działania rakotwórczego), posłużyła do sporządzenia 

wielokryterialnej analizy, będącej pierwszym krokiem 2-stopniowej procedury wyboru substancji do 

dodania/usunięcia z Listy substancji. W ramach przedmiotowej analizy: 

 zdefiniowano najważniejsze kryteria brane pod uwagę w ocenie, 

 poszczególnym kryteriom przypisano odpowiednie wagi. 

Jako kryteria wyboru w zakresie usunięcia substancji z Listy substancji przyjęto:  

 oddziaływanie na zdrowie ludzi, szczególnie pod kątem właściwości rakotwórczych substancji 

i toksyczności ostrej lub przewlekłej – waga kryterium: 0,3, 

 możliwość przeprowadzenia pomiarów wielkości emisji poszczególnych substancji – waga 

kryterium: 0,3, 

 wskazanie na możliwość występowania substancji w dokumentach referencyjnych BAT 

i konkluzjach BAT – waga kryterium: 0,2, 
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 występowanie substancji w pozwoleniach zintegrowanych lub w pozwoleniach na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza – waga kryterium: 0,2. 

W przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia dla występowania danej substancji w pozwoleniach 

przyjmowano wartość równą 0, ze wskazaniem do dalszej analizy w ramach drugiego  etapu procedury 

wyboru. 

Wszystkie substancje osiągające wynik poniżej 0,3 założono, jako kwalifikujące się potencjalnie do 

usunięcia.  

Jako kryteria wyboru w zakresie dodania nowych substancji do Listy substancji przyjęto:  

 oddziaływanie na zdrowie ludzi, szczególnie pod kątem właściwości rakotwórczych substancji – 

waga kryterium: 0,5, 

 występowanie w raportach z baz opłatowych – waga kryterium: 0,2, 

 występowanie substancji jako pojedynczego związku, nie jako grupy związków – waga kryterium: 

0,1, 

 istnienie propozycji wartości odniesienia – waga kryterium: 0,2. 

Wszystkie substancje osiągające wynik powyżej 0,6 założono, jako kwalifikujące się potencjalnie do 

dodania do Listy substancji.  

W tabelach 13 i 14 przedstawiono odpowiednio wyniki analizy wielokryterialnej w zakresie usunięcia 

substancji z Listy substancji i propozycji dodania nowych substancji.  

Tabela 13. Analiza w zakresie wyboru substancji do usunięcia z Listy substancji (źródło danych: opracowanie własne) 

Lp. Nazwa substancji 
wynik 
analizy 

kryteria 

BREF zdrowie pomiary pozwolenia 

poziom istotności dla kryteriów 

0,2 0,3 0,3 0,2 

1 Acetaldehyd (aldehyd octowy) 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

2 Aceton 0,5 0 0 0,3 0,2 

3 Acetonitryl 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

4 Akrylaldehyd (akroleina) 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

5 Akrylonitryl 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

6 Alkohol furfurylowy 0,5 0 0 0,3 0,2 

7 2-Aminoetanol (etanoloamina) 0,5 0 0 0,3 0,2 

8 3,6-diazaoktano-1,8-diamina (trójetylenoczteroamina) 0,5 0 0 0,3 0,2 

9 Amoniak 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

10 Anilina 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

11 Antymon 0,5 0 0 0,3 0,2 

12 Arsan (arsenowodór) 0,5 0,2 0 0,3 0 

13 Arsen 1 0,2 0,3 0,3 0,2 

14 Azbest (włókna/m3) 0,8 0 0,3 0,3 0,2 

15 Bar 0,5 0 0 0,3 0,2 

16 Benzen 1 0,2 0,3 0,3 0,2 

17 Benzo(a)piren 1 0,2 0,3 0,3 0,2 

18 Beryl 0,8 0 0,3 0,3 0,2 

19 Bezwodnik octowy (bezwodnik kwasu octowego) 0,5 0 0 0,3 0,2 

20 Bizmut 0,5 0 0 0,3 0,2 

21 Bor 0,5 0 0 0,3 0,2 
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Lp. Nazwa substancji 
wynik 
analizy 

kryteria 

BREF zdrowie pomiary pozwolenia 

poziom istotności dla kryteriów 

0,2 0,3 0,3 0,2 

22 Brom - pary 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

23 Bromoetan (bromek etylu) 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

24 Bromometan (bromek metylu) 0,33 0 0,03 0,3 0 

25 Bromooctan etylu 0 0 0 0 0 

26 Bromowodór 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

27 Butan-1-ol (alkohol butylowy) 0,5 0 0 0,3 0,2 

28 Butan-2-on (metyloetyloketon) 0,5 0 0 0,3 0,2 

29 Butyloamina 0,5 0 0 0,3 0,2 

30 Cer 0,2 0 0 0 0,2 

31 Chlor 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

32 Chlorek benzoilu 0,74 0 0,24 0,3 0,2 

33 Chlorobenzen 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

34 2-Chlorobuta-1,3-dien (chloropren) 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

35 1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna) 0,94 0,2 0,24 0,3 0,2 

36 Chlorofenol 0,5 0 0 0,3 0,2 

37 Chloro(fenylo)metan (chlorek benzylu) 0,74 0 0,24 0,3 0,2 

38 Chloroform 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

39 Chloromrówczan etylu 0,3 0 0 0,3 0 

40 Chloronitroanilina 0,3 0 0 0,3 0 

41 3-Chloropropen (chlorek allilu) 0,5 0 0 0,3 0,2 

42 Chlorowodór 0,73 0,2 0,03 0,3 0,2 

43 Chrom - związki III i IV wartościowe 0,73 0,2 0,03 0,3 0,2 

44 ChromVI 1 0,2 0,3 0,3 0,2 

45 Cyjanamid wapnia 0 0 0 0 0 

46 Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na HCN 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

47 Cykloheksan 0,5 0 0 0,3 0,2 

48 Cykloheksanol 0,5 0 0 0,3 0,2 

49 Cykloheksanon 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

50 Cykloheksyloamina 0,5 0 0 0,3 0,2 

51 Cyna 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

52 Cynk 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

53 Dichlorfos 0,48 0 0,18 0,3 0 

54 Dichlorobenzen 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

55 Dichlorodimetylosilan (dwumetylodwuchlorosilan) 0,5 0 0 0,3 0,2 

56 1,2-Dichloroetan (chlorek etylenu) 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

57 1,1-Dichloroeten (1,1-dwuchloroetylen) 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

58 1,2-Dichloroeten (1,2-dwuchloroetylen) 0,5 0 0 0,3 0,2 

59 Dichlorometan (chlorek metylenu) 0,5 0 0 0,3 0,2 

60 Dietyloamina (dwuetyloamina) 0,5 0 0 0,3 0,2 

61 Dietyloanilina (dwuetyloanilina) 0,2 0 0 0 0,2 

62 Dimetyloamina (dwumetyloamina) 0,5 0 0 0,3 0,2 

63 2-(Dimetyloamino)etanol (N,N-dwumetyloetanoloamina) 0,5 0 0 0,3 0,2 

64 Dimetyloformamid (dwumetyloformamid) 0,2 0 0 0 0,2 
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Lp. Nazwa substancji 
wynik 
analizy 

kryteria 

BREF zdrowie pomiary pozwolenia 

poziom istotności dla kryteriów 

0,2 0,3 0,3 0,2 

65 Dinitrobenzen (dwunitrobenzen) 0,3 0 0 0,3 0 

66 Dinitrotoluen (dwunitrotoluen) 0,5 0 0 0,3 0,2 

67 Dioksan 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

68 Disiarczek dimetylu (dwusiarczek dwumetylu) 0,5 0 0 0,3 0,2 

69 Disiarczek węgla (dwusiarczek węgla) 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

70 Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

71 Ditlenek chloru (dwutlenek chloru) 0,5 0 0 0,3 0,2 

72 Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

73 Diuron 0,2 0 0 0 0,2 

74 1,2-Epoksypropan (tlenek propylenu) 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

75 Etano-1,2-diol (glikol etylenowy) 0,5 0 0 0,3 0,2 

76 2-Etoksyetanol 0,5 0 0 0,3 0,2 

77 Etylenodiamina (etylenodwuamina) 0,4 0,2 0 0 0,2 

78 Etylobenzen 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

79 Etyn (acetylen) 0,5 0 0 0,3 0,2 

80 Fenol 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

81 Fenylometanol (alkohol benzylowy) 0,5 0 0 0,3 0,2 

82 Fluor 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

83 Formaldehyd 1 0,2 0,3 0,3 0,2 

84 Fosfan (fosforowodór) 0,5 0 0 0,3 0,2 

85 Fosforan(V)tris(2-tolilu) (fosforan trójkrezylu) 0,2 0 0 0 0,2 

86 Fosgen 0,5 0 0 0,3 0,2 

87 Ftalan bis(2-etyloheksylu) (ftalan dwu-2-etyloheksylu) 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

88 Fftalan dibutylu (ftalan dwubutylu) 0,5 0 0 0,3 0,2 

89 Ftalan dietylu (ftalan dwuetylu) 0,5 0 0 0,3 0,2 

90 Ftalan dimetylu (ftalan dwumetylu) 0,5 0 0 0,3 0,2 

91 2-Furaldehyd (furfural) 0,5 0 0 0,3 0,2 

92 Heksano-6-laktam (kaprolaktam) 0,5 0 0 0,3 0,2 

93 Hydrochinon 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

94 4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol dwuacetonowy) 0,5 0 0 0,3 0,2 

95 2,2-Iminodietanol (dwuetanoloamina) 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

96 Izocyjaniany 0,5 0 0 0,3 0,2 

97 Izopropylobenzen (kumen) 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

98 Kadm 1 0,2 0,3 0,3 0,2 

99 Kobalt 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

100 Krezol 0,5 0 0 0,3 0,2 

101 Ksylen 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

102 Kwas akrylowy 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

103 Kwas chlorosiarkowy (VI) (kwas chlorosulfonowy) 0 0 0 0 0 

104 
Kwas 4-metylobenzosulfonowy (kwas p-
toluenosulfonowy) 

0,2 0 0 0 0,2 

105 Kwas octowy 0,5 0 0 0,3 0,2 

106 Kwas siarkowy (VI) 1 0,2 0,3 0,3 0,2 
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Lp. Nazwa substancji 
wynik 
analizy 

kryteria 

BREF zdrowie pomiary pozwolenia 

poziom istotności dla kryteriów 

0,2 0,3 0,3 0,2 

107 Linuron 0 0 0 0 0 

108 Mangan 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

109 Merkaptany 0,5 0 0 0,3 0,2 

110 Metakrylan butylu 0,5 0 0 0,3 0,2 

111 Metakrylan metylu 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

112 Metanol (alkohol metylowy) 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

113 Metyloamina 0,5 0 0 0,3 0,2 

114 4-Metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon) 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

115 1-Metylo-2-pirolidon (N-metylopirolidon) 0,5 0 0 0,3 0,2 

116 2-Metylopropan-1-ol (alkohol izobutylowy) 0,5 0 0 0,3 0,2 

117 Mezytylen 0,5 0 0 0,3 0,2 

118 Miedź 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

119 Molibden, związki nierozpuszczalne 0,5 0 0 0,3 0,2 

120 Molibden, związki rozpuszczalne 0,5 0 0 0,3 0,2 

121 Nadtlenek cykloheksanonu 0,2 0 0 0 0,2 

122 Nadtlenek dibenzoilowy (nadtlenek benzoilu) 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

123 Naftochinon 0 0 0 0 0 

124 Nikiel 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

125 Nitrobenzen 0,48 0 0,18 0,3 0 

126 Nitrotoluen 0,74 0 0,24 0,3 0,2 

127 Octan butylu 0,5 0 0 0,3 0,2 

128 Octan etylu 0,5 0 0 0,3 0,2 

129 Octan metylu 0,5 0 0 0,3 0,2 

130 Octan winylu 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

131 Oksiran (tlenek etylenu) 1 0,2 0,3 0,3 0,2 

132 Ołów 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

133 Ozon - jako zanieczyszczenie pierwotne 0,5 0 0 0,3 0,2 

134 Pirydyna 0,53 0 0,03 0,3 0,2 

135 Prop-2-en-1-ol (alkohol allilowy) 0,5 0 0 0,3 0,2 

136 Propylobenzen 0,5 0 0 0,3 0,2 

137 Pył zawieszony PM10 1 0,2 0,3 0,3 0,2 

138 Rtęć 0,73 0,2 0,03 0,3 0,2 

139 Selen 0,43 0,2 0,03 0 0,2 

140 Siarkowodór 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

141 Styren 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

142 Substancje smołowe 0,5 0 0 0,3 0,2 

143 Tal 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

144 Tetrachloroeten (czterochloroetylen) 0,94 0,2 0,24 0,3 0,2 

145 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) 0,88 0,2 0,18 0,3 0,2 

146 Tetrachlorosilan (czterochlorek krzemu) 0,2 0 0 0 0,2 

147 Tetraetyloplumban (czteroetylek ołowiu) 0,2 0 0 0 0,2 

148 Tetrahydrofuran (czterohydrofuran) 0,5 0 0 0,3 0,2 

149 Tetrametyloplumban (czterometylek ołowiu) 0 0 0 0 0 
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Lp. Nazwa substancji 
wynik 
analizy 

kryteria 

BREF zdrowie pomiary pozwolenia 

poziom istotności dla kryteriów 

0,2 0,3 0,3 0,2 

150 Tlenek węgla 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

151 Toluen 0,73 0,2 0,03 0,3 0,2 

152 Toluidyna 0,8 0 0,3 0,3 0,2 

153 Toluilenodiizocyjanian (toluilenodwuizocyjan) 0,68 0 0,18 0,3 0,2 

154 Trichlorek fosforu (trójchlorek fosforu) 0,5 0 0 0,3 0,2 

155 Trichlorek fosforylu (tlenochlorek fosforu) 0,5 0 0 0,3 0,2 

156 Trichloroetan (trójchloroetan) 0,5 0 0 0,3 0,2 

157 Trichloroeten (trójchloroetylen) 0,8 0 0,3 0,3 0,2 

158 Trichloronitrometan (chloropikryna) 0,3 0 0 0,3 0 

159 Trietylamina (trójetyloamina) 0,5 0 0 0,3 0,2 

160 Trifenylfosfina (trójfenylofosfina) 0 0 0 0 0 

161 Tytan 0,38 0 0,18 0 0,2 

162 Wanad 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

163 Węgiel elementarny 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

164 
Węglowodory alifatyczne - do C12 (poza wymienionymi w 
innych pozycjach i metanem) 

0,7 0,2 0 0,3 0,2 

165 
Węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w innych 
pozycjach) 

0,7 0,2 0 0,3 0,2 

166 Wolfram 0,2 0 0 0 0,2 

167 Żelazo 0,7 0,2 0 0,3 0,2 

Tabela 14. Analiza w zakresie wyboru nowych substancji do uzupełnienia Listy substancji (źródło danych: opracowanie 
własne) 

Lp. Nazwa substancji 
wynik 
analizy 

kryteria 

zdrowie opłaty grupa 
propozycja 

wartości 
odniesienia 

poziom istotności dla kryteriów 

0,5 0,2 0,1 0,2 

168 pył zawieszony PM2,5 1 0,5 0,2 0,1 0,2 

169 fluorowodór 0,3 0 0,2 0,1 0 

170 lotne związki organiczne 0 0 0 0 0 

171 metan 0,3 0 0,2 0,1 0 

172 podtlenek azotu 0,3 0 0,2 0,1 0 

173 pył ogółem 0,1 0 0 0,1 0 

174 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna 0,8 0,5 0,2 0,1 0 

175 antymonowodór 0,1 0 0 0,1 0 

176 chlorek nitrozylu 0,1 0 0 0,1 0 

177 ester dimetylowy 0,1 0 0 0,1 0 

178 etan 0,3 0 0,2 0,1 0 

179 etanol 0,3 0 0,2 0,1 0 

180 etylen 0,35 0,05 0,2 0,1 0 

181 fosfor 0,1 0 0 0,1 0 

182 freony (chlorowcopochodne węglow. HCFC) 0 0 0 0 0 
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Lp. Nazwa substancji 
wynik 
analizy 

kryteria 

zdrowie opłaty grupa 
propozycja 

wartości 
odniesienia 

poziom istotności dla kryteriów 

0,5 0,2 0,1 0,2 

183 heksan 0,3 0 0,2 0,1 0 

184 hydrazyna (diamid) 0,4 0,3 0 0,1 0 

185 jod 0,1 0 0 0,1 0 

186 jodowodór 0,1 0 0 0,1 0 

187 kwas azotowy 0,3 0 0,2 0,1 0 

188 kwas chromowy 0,1 0 0 0,1 0 

189 niemetanowe lotne związki organiczne 0 0 0 0 0 

190 pentany 0 0 0 0 0 

191 pył polichlorku winylu 0,8 0,5 0,2 0,1 0 

192 polichlorowane dibenzo-p-dioksyny 0,5 0,5 0 0 0 

193 polichlorowane naftaleny 0,1 0 0 0,1 0 

194 polichlorowane bifenyle 0,7 0,5 0,2 0 0 

195 polichlorowane dibenzofurany 0,5 0,5 0 0 0 

196 tetrachlorodibenzofuran (TCDF) 0,1 0 0 0,1 0 

197 WWA 0 0 0 0 0 

198 1,3-butadien 1 0,5 0,2 0,1 0,2 

199 akrylamid 0,7 0,4 0 0,1 0,2 

200 pentachlorofenol (pięciochlorofenol) 0,4 0,3 0 0,1 0 

201 siarczan dimetylu (siarczan dwumetylu) 0,7 0,4 0,2 0,1 0 

W drugim kroku dokonano oceny eksperckiej mającej na celu krytyczną analizę otrzymanych wyników.  

9. PROPOZYCJA AKTUALIZACJI LISTY SUBSTANCJI WRAZ 
Z UZASADNIENIEM 

W niniejszym rozdziale przedstawiono ostateczne podsumowanie procesu weryfikacji oraz rekomendacje 

w zakresie proponowanych zmian do Listy substancji wraz z uzasadnieniem. 

Eliminacja substancji z Listy substancji 

Analiza wielokryterialna wskazała 17 substancji potencjalnie przeznaczonych do usunięcia z Listy 

substancji. Krótka charakterystyka tych substancji została przedstawiona poniżej.  

Bromooctan etylu (poz. 25) [CAS 105-36-2] 

Jest to związek organiczny – lotna ciecz o nieprzyjemnym zapachu charakteryzująca się toksycznością 

ostrą. Działa drażniąco na błony śluzowe i skórę, a szczególnie na oczy powodując łzawienie. 

Stosowany był jako bojowy środek trujący – głównie, jako gaz łzawiący.  

Cer (poz. 30) [CAS 7440-45-1] 

Cer jest nietoksycznym, srebrzystoszarym, aktywnym chemicznie metalem należącym do grupy 

lantanowców. Jest jednym z lekkich metali ziem rzadkich wykazującym właściwości paramagnetyczne. 

Na powietrzu pokrywa się tlenkiem, a w wysokiej temperaturze spala się całkowicie do Ce2O3. Znalazł 

zastosowanie w przemyśle szklarskim, samochodowym i metalurgicznym. Używany jest do produkcji 
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przyrządów optycznych, filtrów optycznych i luminoforów. Głównie tlenek ceru wykorzystuje się do 

odbarwiania szkła oraz do precyzyjnego polerowania. Szkło z domieszkami ceru ma właściwości chroniące 

przed promieniowaniem jonizującym. W przemyśle samochodowym cer używany jest przy produkcji 

katalizatorów samochodowych, przy produkcji szyb ograniczających przenikanie promieniowania 

ultrafioletowego (UV) oraz w silnikach elektrycznych. W przemyśle metalurgicznym domieszki ceru 

i lantanu używane są w celu poprawy odporności na ścieranie, pękanie, odkształcenia plastyczne 

i zarysowania. 

Cyjanamid wapnia (poz. 45) [CAS 156-62-7] 

Czysty cyjanamid wapnia jest nielotnym, niepalnym, bezbarwnym proszkiem rozkładającym się powoli pod 

wpływem wody. Znajduje zastosowanie głównie, jako środek chwastobójczy, ponieważ u roślin powoduje 

opadanie liści, kwiatów i owoców. Zwalcza również szkodniki (np. pędraki) i organizmy chorobotwórcze 

w glebie. Ponadto dostarcza roślinom łatwo przyswajalnego azotu i wapnia. Obecnie raczej nie jest 

używany w Polsce. 

Stosowany jest również w przemyśle hutniczym do utwardzania stali w procesie obróbki cieplno-

chemicznej. 

W przypadku narażenia wziewnego wykazuje działanie drażniące na drogi oddechowe, oczy, a także skórę. 

Dietyloanilina (dwuetyloanilina) (poz. 61) 

Dwuetyloanilina jest bezbarwną lub żółtą cieczą o zapachu podobnym do aniliny. Na powietrzu może 

ciemnieć. Pod wpływem światła słonecznego i podczas palenia się może ulegać rozkładowi z wydzieleniem 

tlenków azotu, tlenku węgla. Jest cieczą palną. Stosowana w przemyśle chemicznym, jako surowiec lub 

półprodukt w syntezie organicznej oraz do produkcji barwników. Jest również aktywatorem w procesie 

utwardzania żywic poliestrowych i estru winylowego. 

Działa drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę. Jest szkodliwa w razie połknięcia. Może powodować 

odwracalne lub nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia. W wyniku wdychania dochodzi do zatrucia 

ostrego, które powoduje ból gardła, kaszel, łzawienie i ból oczu, ból i zawroty głowy. W dużych stężeniach 

może powodować duszności i obrzęk płuc nawet po 2-4 godzinach od narażenia oraz mathamoglobinemię 

oraz sinicę. 

Dimetyloformamid (dwumetyloformamid) (poz. 64) [CAS 68-12-2] 

Dimetyloformamid jest związkiem organicznym z grupy amidów – bezbarwna cieczą o słabym zapachu. 

Stosuje się skróty DMF lub DMFA. Wykorzystywany jest, jako rozpuszczalnik cieczy i gazów w syntezie 

organicznej i petrochemii. Używany jest do produkcji tworzyw sztucznych (polimerów winylowych 

i akrylowych nisko- i wysokocząsteczkowych), żywic epoksydowych, folii, włókien akrylowych, syntetycznej 

skóry i klejów. Znajduje zastosowanie również, jako absorbent gazów oraz ekstrahent. Stosowany jest 

w przemyśle elektronicznym i farmaceutycznym. 

Działanie toksyczne dla ludzi wykazuje w przypadku kontaktu ze skórą lub wziewnego. Bardzo dobrze 

wchłania się z układu oddechowego oraz przez skórę. Wykazuje również działanie drażniące. Brak 

podstaw, żeby stwierdzić, że wykazuje działanie rakotwórcze. Badania wskazują jednak, że ma właściwości 

embriotoksyczne i teratogenne niezależnie od drogi dostania się do organizmu. Wykazuje również 

toksyczność przewlekłą powodując uszkodzenia wątroby oraz nietolerancję alkoholu. 

Diuron (poz. 73) [CAS 330-54-1] 

Diuron to nazwa handlowa 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznika, który jest herbicydem 

hamującym fotosyntezę. W warunkach normalnych jest białą krystaliczną substancją nierozpuszczalną 
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w wodzie, natomiast rozpuszczalną w rozpuszczalnikach organicznych. Jest to środek fitotoksyczny. 

W małych dawkach może stymulować wzrost roślin, w większych powoduje całkowite wyjałowienie gleby. 

W Polsce stosuje się Linuron, a dla Diuronu rejestracja wygasła. 

Używany jest jako domieszka do niektórych tynków i farb, jako środek biobójczy i konserwujący. Wykazuje 

działanie drażniące; może powodować powstanie nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Działa 

drażniąco na układ oddechowy i oczy. 

Fosforan(V)tris(2-tolilu) (fosforan trójkrezylu) (poz. 85) [CAS 78-30-8] 

Fosforan trikrezylu, w skrócie TCP, jest związkiem fosforoorganicznym. Jest to bezbarwny, lepki płyn, 

praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. 

Używany jest jako plastyfikator do nitrocelulozy, lakierów akrylowych i chlorku winylu. Zmniejsza palność 

tworzyw sztucznych i gumy. Jest stosowany, jako dodatek do benzyny oraz wykorzystywany do 

impregnacji materiałów. Jako dodatek uszlachetniający do smarów i płynów hydraulicznych poprawia ich 

własności nawet w ekstremalnych warunkach. 

Jest to związek neurotoksyczny przy narażeniu inhalacyjnym. U człowieka powoduje wymioty, bóle 

brzucha i ostrą biegunkę jak również bezwład, zawroty głowy i bóle kończyn. 

Kwas chlorosiarkowy (VI) (kwas chlorosulfonowy) (poz. 103) [CAS 7790-94-5] 

Kwas chlorosiarkowy jest nieorganicznym związkiem chemicznym, pochodną kwasu siarkowego. 

W warunkach normalnych jest dymiącą bezbarwną cieczą. Reaguje gwałtownie z wodą, z wytworzeniem 

kwasu siarkowego i chlorowodoru. Jest stosowany w przemyśle chemicznym, jako czynnik do 

sulfonowania i siarczanowania związków organicznych. Wykazuje działanie drażniące i żrące - wywołuje 

oparzenia. 

Kwas 4-metylobenzosulfonowy (kwas p-toluenosulfonowy) (poz. 104) [CAS 104-15-4] 

Kwas p-toluenosulfonowy jest mocnym kwasem organicznym z grupy aromatycznych kwasów 

sulfonowych. W warunkach normalnych jest białym ciałem stałym. Używany jest, jako katalizator kwasowy 

w reakcjach ekstrfikacji lub eliminacji grupy hydroksylowej. 

Wykazuje działanie drażniące na drogi oddechowe, oczy i skórę. 

Linuron (poz. 107) [CAS 330-55-2] 

Linuron jest herbicydem, który jest używany do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych. 

Podobnie jak diuron i monuron, należy do herbicydów fenylomocznikowych. Sprzedawany jest w formie 

proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Stosowany jest doglebowo lub nalistnie. 

Jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. Szczególnie toksyczne są opary, gdyż wydziela 

chlorowodór. 

Nadtlenek cykloheksanonu (poz. 121) [CAS 12262-58-7] 

Nadtlenek cykloheksanonu jest bezbarwnym ciałem stałym lub krystalicznym białym proszkiem, bez 

zapachu. Jest bardzo reaktywną substancją. W przemyśle chemicznym stosowany jest jako inicjator 

polimeryzacji. Używany jest też jako podstawowy składnik plastyfikatorów i utwardzaczy.  

Jest substancją wybuchową i silnie utleniającą, działa żrąco na drogi oddechowe, oczy i skórę; szkodliwa 

w przypadku połknięcia. 
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Naftochinon (poz. 123) 

Naftochinony to dwuketonowe pochodne naftalenu z grupy chinonów. Jest to grupa izomerów 

o zróżnicowanych właściwościach. 

1,4-haftochinon (izomer para-) żółta lub brązowo-zielona substancja krystaliczna, która wykazuje silne 

właściwości toksyczne przy narażeniu inhalacyjnym. Powoduje podrażnienie błon śluzowych, kaszel 

i duszności. Działa drażniąco również na oczy i skórę. Jest toksyczna po połknięciu i bardzo toksyczna dla 

organizmów wodnych. Stosowany jest do produkcji barwników, w tym również kosmetycznych. 

1,2-Naftochinon (izomer orto-) substancja o barwie czerwonej. 

Tetrachlorosilan (czterochlorek krzemu) (poz. 146) [CAS 10026-04-7] 

Czterochlorek krzemu jest związkiem nieorganicznym. W warunkach normalnych jest bezbarwną, lotną 

cieczą. Stosowany jest do produkcji wysokiej czystości krzemionki i krzemu do zastosowań komercyjnych, 

szczególnie w przemyśle półprzewodników, do produkcji ogniw fotowoltaicznych oraz włókien optycznych. 

Wykazuje toksyczność ostrą w przypadku narażenia wziewnego lub doustnego. Długotrwałe narażenie 

powoduje podrażnienie dróg oddechowych, poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

Czterochlorek krzemu nie wykazuje działania mutagennego lub genotoksycznego. Nie stwierdzono 

również działania rakotwórczego. 

Tetraetyloplumban (czteroetylek ołowiu) (poz. 147) [CAS 78-00-2] 

Czteroetylek ołowiu jest związkiem organicznym i był używany jako dodatek do benzyn ze względu 

na swoje właściwości antydetonacyjne (czyli przeciwstukowe). Jest bardzo toksycznym związkiem, który 

wchłania się do organizmu ludzkiego wziewnie, przez skórę i przez przewód pokarmowy. 

Jest neurotoksyną, gdyż działa na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku zatrucia ostrego pojawia się 

ból i zawroty głowy, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, halucynacje, następnie zamroczenie, senność 

i śpiączka. Mogą wystąpić drgawki i porażenie ośrodka oddechowego., a także wstrząs i obrzęk płuc. 

W przypadku zatrucia drogą pokarmową najpierw pojawiają się nudności i wymioty, a następnie objawy 

ze strony układu nerwowego, jak przy zatruciu ostrym. W wyniku zatrucie może zostać uszkodzona 

wątroba i nerki. Czteroetylek ołowiu nie jest zaliczany do substancji o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym. 

Ze względu na silną toksyczność czteroetylku ołowiu tzw. benzyna ołowiowa został wycofana z użytku 

w USA i Kanadzie w latach 80-tych XX wieku, a w UE do 2005 roku. Obecnie nie wolno stosować takiej 

benzyny w samochodach. Jednak na całym świecie czteroetylek ołowiu dodawany jest nadal do paliwa 

lotniczego. 

Tetrametyloplumban (czterometylek ołowiu) (poz. 149) [CAS 75-74-1] 

Czterometylek ołowiu jest związkiem organicznym i był stosowany, jako dodatek do benzyn ze względu na 

swoje właściwości antydetonacyjne (czyli przeciwstukowe). Jest toksyczny. Wchłanianie do organizmu 

ludzkiego możliwe jest wziewnie, przez skórę i przez przewód pokarmowy. Jest łatwopalną substancją, 

która w kontakcie z ogniem wytwarza toksyczne dymy. W przypadku narażenia inhalacyjnego powoduje 

drgawki, ból i zawroty głowy, nudności, a następnie utratę przytomności. Może być wchłaniany również 

przez skórę, a w przypadku połknięcia wywołuje ból brzucha, uczucie pieczenia i biegunkę. W następnej 

kolejności pojawiają się objawy jak przy narażeniu wziewnym. 
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Trifenylfosfina (trójfenylofosfina) (poz. 160) [CAS 603-35-0] 

Prawidłowa nazwa tej substancji na liście wartości odniesienia powinna być trifenylofosfina. 

Trifenylofosfina jest białym ciałem stałym w postaci płatków o charakterystycznym zapachu. Jest używana 

jako katalizator wielu reakcji chemicznych i służy do syntezy katalizatorów z rutenem i palladem. 

Jest związkiem szkodliwym po połknięciu, a w kontakcie ze skórą może wywoływać reakcje alergiczne 

i podrażnienia. Drogą wziewną może dostawać się do organizmu w przypadku, gdy tworzą się pyły. 

Powoduje wówczas podrażnienie dróg oddechowych. 

Wolfram (poz. 166) [CAS 7440-33-7] 

Wolfram jest ciemnoszarym metalem, który w czystej postaci jest ciągliwy i łatwy w obróbce, natomiast po 

dodaniu węgla (węglik wolframu) staje się bardzo twardy. Znajduje zastosowanie w przemyśle 

metalurgicznym jako dodatek do stali wysokogatunkowej. Stopy wolframu wykorzystywane są do elektrod 

lamp elektronowych, rentgenowskich oraz żarników w żarówkach wolframowych. Wolfram 

wykorzystywany jest również do wytwarzania komponentów telefonów komórkowych. Wysoka twardość 

węgliku wolframu powoduje, że używany jest do wyrobu narzędzi (np. wiertła widiowe) i materiałów 

ściernych. Wykorzystywany jest również w przemyśle zbrojeniowym, m.in. do produkcji pocisków 

przeciwpancernych. W przypadku narażenia wziewnego na pył wolframowy może wystąpić podrażnienie 

dróg oddechowych.  

Po przeprowadzeniu analizy eksperckiej zgodnie z założonymi kryteriami przedstawionymi wcześniej 

proponuje się usunąć z Listy substancji następujące pozycje: 

 25 - Bromooctan etylu 

 45 - Cyjanamid wapnia 

 103 - Kwas chlorosiarkowy (VI) (kwas chlorosulfonowy) 

 107 - Linuron 

 123 - Naftochinon 

 149 - Tetrametyloplumban (czterometylek ołowiu) 

 160 - Trifenylfosfina (trójfenylofosfina). 

Propozycje dodania substancji do Listy substancji 

Analizę możliwości rozszerzenia Listy substancji przeprowadzono dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 33 

pozostałych substancji zidentyfikowanych na podstawie przeglądu dokumentów referencyjnych BAT 

i konkluzji BAT.  

W rezultacie przeprowadzonych analiz wskazano 2 nowe substancje, które rekomenduje się dodać do Listy 

substancji odniesienia. Są to: 

 Pył zawieszony PM2,5, 

 1,3-butadien. 

Dla dwóch kolejnych substancji wskazuje się rozważenie możliwości dodania ich do Listy substancji, a są 

to: 

 Akrylamid, 

 Siarczan dimetylu (siarczan dwumetylu).  

W przypadku podjęcia decyzji o włączeniu ww. substancji do Listy substancji, konieczne jest podanie dla 

nich wartości odniesienia. Dla pyłu zawieszonego PM2,5 wartości takie określono na podstawie analizy 

przedstawionej w rozdziale 8.1. W stosunku do 1,3-butadienu i akrylamidu, możliwe warianty wartości 

odniesienia, w zależności od akceptowalnego poziomu ryzyka zachorowania na raka przedstawiono 

w tabeli 15.  
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Tabela 15. Propozycje wartości odniesienia (źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych IRIS EPA23) 

Lp. Substancja 

Warianty wartości 
odniesienia [µg/m3] dla 

czasu uśredniania: Uwagi 

1 godz.* 
rok 

kalendarzowy 

1 1,3-butadien 

0,22 0,03 ryzyko zachorowania 1 na 1 000 000 

2,21 0,3 ryzyko zachorowania 1 na 100 000 

22,1 3,0 ryzyko zachorowania 1 na 10 000 

2 akrylamid 

0,006 0,0008 ryzyko zachorowania 1 na 1 000 000 

0,059 0,008 ryzyko zachorowania 1 na 100 000 

0,589 0,08 ryzyko zachorowania 1 na 10 000 

* wartość obliczona ze wzoru Turnera 

Na podstawie analizy przedstawionej w rozdziale 8.2, proponuje się  rozważenie przyjęcia akceptowalnej 

wartości ryzyka dla 1,3-butadienu oraz akrylamidu na poziomie: jeden na  sto tysięcy 

Dla siarczanu dimetylu, z uwagi na brak szczegółowych danych toksykologicznych, jak w przypadku 

ww. substancji, w podstawowych bazach informacji,  nie wskazuje się propozycji wartości odniesienia.  

Dokonano również oceny możliwości pomiarowego sprawdzenia wielkości emisji badanych substancji. 

Wyniki przeglądu przedstawiono w tabeli Z-20 (Załącznik 1), zawierającej oznaczenie techniki pomiarowej 

oraz jej krótki opis. Nie zidentyfikowano natomiast w dostępnych źródłach informacji, danych 

nt. stosowanych zakresów pomiarów stężeń ww. substancji. Analogicznie, jak w przypadku przeglądu 

metod pomiarowych dla substancji z Listy substancji, uwzględniono zarówno metody stosowane 

komercyjnie (kategoria K), jak również metody o charakterze badawczym (kategoria B).  

W przypadku rekomendowanych do dodania substancji (pył zawieszony PM2,5 oraz 1,3-butadien) 

dostępne są komercyjne metody pomiaru, podczas gdy dla dwóch pozostałych, wskazanych do rozważenia 

substancji (akrylamid oraz siarczan dimetylu ) – metody o charakterze badawczym. 

Ostateczne podsumowanie procesu weryfikacji oraz rekomendacje w zakresie proponowanych zmian do 

Listy substancji wraz z uzasadnieniem przedstawiono w tabeli 16.  

                                                 
23 http://www.epa.gov/iris/search_human.htm 
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Tabela 16. Propozycje zmian do listy substancji podanej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (źródło danych: opracowanie własne) 

L.p./ pozycja z 
Rozporządzenia 

Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)24 

Wartość odniesienia w mikrogramach 
na metr sześcienny [µg/m3] 

uśredniona dla okresu Propozycja z uzasadnieniem 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

Propozycje substancji do usunięcia z Listy substancji 

1/25 Bromooctan etylu 105-36-2 10 0,9 

Rekomenduje się usunięcie z Listy substancji. 
Substancja należy do grupy LZO, ale brak jest metody pomiarowej dla  indywidualnego 
oznaczenia jej stężenia emisyjnego. Brak jest również jednoznacznych danych 
potwierdzających występowanie tej substancji w pozwoleniach, nie są wnoszone za nią 
opłaty, zatem można przypuszczać, że nie jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza.  

2/30 Cer 7440-45-1 3 0,16 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W wielu pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla ceru, ale nie są wnoszone za niego opłaty, 
zatem można ostrożnie wnioskować, że nie jest emitowany do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Jest to substancja 
nietoksyczna.  

3/45 Cyjanamid wapnia 156-62-7 10 1,3 

Rekomenduje się usunięcie z Listy substancji. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. Substancja nie pojawia 
się w pozwoleniach, nie są wnoszone za nią opłaty, zatem można przypuszczać, że nie 
jest emitowana do powietrza na terenie kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane 
w dokumentach BAT, nie wskazują na możliwość emitowania tej substancji z 
wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to też substancja rakotwórcza, ani wysoce 
toksyczna.  

                                                 
24 Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number 



Przeprowadzenie weryfikacji listy substancji podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu… 

 

 

ATMOTERM S.A. 2014 S t r o n a  | 63 

L.p./ pozycja z 
Rozporządzenia 

Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)24 

Wartość odniesienia w mikrogramach 
na metr sześcienny [µg/m3] 

uśredniona dla okresu Propozycja z uzasadnieniem 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

4/61 
Dietyloanilina 
(dwuetyloanilina) 

- 6 0,52 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu na liście. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla przedmiotowej substancji oraz są wnoszone za 
nią opłaty, zatem można przypuszczać, że jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza, ani toksyczna.  

5/64 
Dimetyloformamid 
(dwumetyloformamid) 

68-12-2 30 2,6 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu na liście. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla przedmiotowej substancji oraz są wnoszone za 
nią opłaty, zatem można przypuszczać, że jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza, ani toksyczna.  

6/73 Diuron 330-54-1 100 13 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu na liście. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla przedmiotowej substancji oraz są wnoszone za 
nią opłaty, zatem można przypuszczać, że jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza, ani toksyczna dla ludzi.  
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L.p./ pozycja z 
Rozporządzenia Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)24 

Wartość odniesienia w mikrogramach 
na metr sześcienny [µg/m3] 

uśredniona dla okresu Propozycja z uzasadnieniem 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

7/85 
Fosforan(V)tris(2-tolilu) 
(fosforan trójkrezylu) 

78-30-8 20 2,5 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu na liście. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla przedmiotowej substancji oraz są wnoszone za 
nią opłaty, zatem można przypuszczać, że jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza, ani toksyczna.  

8/103 
Kwas chlorosiarkowy (VI) 
(kwas chlorosulfonowy) 

7790-94-5 100 4,3 

Rekomenduje się usunięcie z Listy substancji. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. Substancja nie pojawia 
się w pozwoleniach, nie są wnoszone za nią opłaty, zatem można przypuszczać, że nie 
jest emitowana do powietrza na terenie kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane 
w dokumentach BREF, nie wskazują na możliwość emitowania tej substancji z 
wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to też substancja rakotwórcza, ani toksyczna.  

9/104 

Kwas 4-
metylobenzosulfonowy 
(kwas p-
toluenosulfonowy) 

104-15-4 100 4,3 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu na liście. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla przedmiotowej substancji oraz są wnoszone za 
nią opłaty, zatem można przypuszczać, że jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza, ani toksyczna. 

10/107 Linuron 330-55-2 100 4,3 

Rekomenduje się usunięcie z Listy substancji. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. Substancja nie pojawia 
się w pozwoleniach, nie są wnoszone za nią opłaty, zatem można przypuszczać, że nie 
jest emitowana do powietrza na terenie kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane 
w dokumentach BAT, nie wskazują na możliwość emitowania tej substancji z 
wybranych gałęzi przemysłu. Jest herbicydem, toksycznym przede wszystkim dla roślin.  
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L.p./ pozycja z 
Rozporządzenia 

Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)24 

Wartość odniesienia w mikrogramach 
na metr sześcienny [µg/m3] 

uśredniona dla okresu Propozycja z uzasadnieniem 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

11/121 
Nadtlenek 
cykloheksanonu 

12262-58-7 40 5,1 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu na liście. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla przedmiotowej substancji oraz są wnoszone za 
nią opłaty, zatem można przypuszczać, że jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza, ani toksyczna. 

12/123 Naftochinon - 10 0,43 

Rekomenduje się usunięcie z Listy substancji. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. Substancja nie pojawia 
się w pozwoleniach, nie są wnoszone za nią opłaty, zatem można przypuszczać, że nie 
jest emitowana do powietrza na terenie kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane 
w dokumentach BAT, nie wskazują na możliwość emitowania tej substancji z 
wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to też substancja rakotwórcza, ani toksyczna.  

13/146 
Tetrachlorosilan 
(czterochlorek krzemu) 

10026-04-7 100 4,3 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu na liście. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla przedmiotowej substancji oraz są wnoszone za 
nią opłaty, zatem można przypuszczać, że jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza, ani toksyczna. 

14/147 
Tetraetyloplumban 
(czteroetylek ołowiu) 

78-00-2 1,2 0,1 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu na liście. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla przedmiotowej substancji oraz są wnoszone za 
nią opłaty, zatem można przypuszczać, że jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza, ale silnie toksyczna. Od 2005 roku nie może być stosowana 
jako dodatek do benzyn, ale jest używana w paliwach samolotowych. 
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L.p./ pozycja z 
Rozporządzenia Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)24 

Wartość odniesienia w mikrogramach 
na metr sześcienny [µg/m3] 

uśredniona dla okresu Propozycja z uzasadnieniem 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

15/149 
Tetrametyloplumban 
(czterometylek ołowiu) 

75-74-1 0,5 0,04 

Rekomenduje się usunięcie z Listy substancji. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. Substancja nie pojawia 
się w pozwoleniach, nie są wnoszone za nią opłaty, zatem można przypuszczać, że nie 
jest emitowana do powietrza na terenie kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane 
w dokumentach BAT, nie wskazują na możliwość emitowania tej substancji z 
wybranych gałęzi przemysłu. Jest substancją neurotoksyczną, ale obecnie nie jest już 
stosowana jako dodatek do benzyn. 

16/160 
Trifenylfosfina 
(trójfenylofosfina) 

603-35-0 300 50 

Rekomenduje się usunięcie z Listy substancji. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. Substancja nie pojawia 
się w pozwoleniach, nie są wnoszone za nią opłaty, zatem można przypuszczać, że nie 
jest emitowana do powietrza na terenie kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane 
w dokumentach BAT, nie wskazują na możliwość emitowania tej substancji z 
wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to też substancja rakotwórcza, ani toksyczna.  

17/166 Wolfram 7440-33-7 100 10 

Rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o 
usunięciu lub pozostawieniu na liście. 
Brak metody pomiarowej dla oznaczenia stężenia emisyjnego. W pozwoleniach 
wskazana jest emisja dopuszczalna dla przedmiotowej substancji oraz są wnoszone za 
nią opłaty, zatem można przypuszczać, że jest emitowana do powietrza na terenie 
kraju. Najlepsze dostępne techniki, wskazane w dokumentach BAT, nie wskazują na 
możliwość emitowania tej substancji z wybranych gałęzi przemysłu. Nie jest to 
substancja rakotwórcza, ani toksyczna. 

Propozycje substancji do uzupełnienia Listy substancji 

1 Pył zawieszony PM2,5   180* 
25  

(20 od 2020 r.)* 

Wymaga dodania do Listy substancji. 
Wielkość stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu jest regulowana przez 
Dyrektywę CAFE. Istnieje możliwość pomiarowego oznaczenia stężenia emisyjnego. 

2 
2,3,7,8-
tetrachlorodibenzodio-
ksyna 

1746-01-6 Nie dot. Nie dot. 

Nie rekomenduje się dodania do Listy substancji. 
Drogą wziewną dostaje się do organizmu jedynie 5% analizowanej substancji. 
Większość wchłaniana jest z przewodu pokarmowego, gdyż substancja dostarczana 
jest z pożywieniem. Ponadto brak możliwości wskazania wartości odniesienia. 



Przeprowadzenie weryfikacji listy substancji podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu… 

 

 

ATMOTERM S.A. 2014 S t r o n a  | 67 

L.p./ pozycja z 
Rozporządzenia 

Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS)24 

Wartość odniesienia w mikrogramach 
na metr sześcienny [µg/m3] 

uśredniona dla okresu Propozycja z uzasadnieniem 

jednej godziny 
roku 

kalendarzowego 

3 Pył polichlorku winylu   Nie dot. Nie dot. 
Nie rekomenduje się dodania do Listy substancji. 
Wystarczające jest określenie wartości odniesienia dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 
PM2,5. 

4 Polichlorowane bifenyle 1336-36-3 Nie dot. Nie dot. 

Nie rekomenduje się dodania do Listy substancji. 
Jest to grupa różnych bifenyli, które dostają się do organizmu drogą wziewną jedynie 
w ok. 5%. Większość wchłaniana jest z przewodu pokarmowego, gdyż dostarczane są 
z pożywieniem. Ponadto brak możliwości wskazania wartości odniesienia. 

5 1,3-butadien 106-99-0 0,22** 0,03** 

Rekomenduje się dodanie substancji do Listy substancji. 
Substancja rakotwórcza. Ponadto jest gazem wysoce łatwopalnym, stwarzającym 
zagrożenie wybuchowe i działa dusząco poprzez obniżenie stężenia tlenu w powietrzu. 
Odprowadzane są opłaty za wprowadzanie jej do powietrza, co świadczy o tym, że jest 
emitowana do powietrza na terenie kraju. . Istnieje możliwość pomiarowego 
oznaczenia stężenia emisyjnego. 

6 Akrylamid 79-06-01 0,006** 0,0008** 

Rekomenduje się rozważenie dodania substancji do Listy substancji. 
Substancja prawdopodobnie rakotwórcza, a ponadto jest neurotoksyną i wykazuje 
działanie genotoksyczne. Ma szerokie zastosowanie. Istnieje możliwość pomiarowego 
oznaczenia stężenia emisyjnego. 

7 
Siarczan dimetylu 
(siarczan dwumetylu) 

77-78-1 
Brak propozycji 

wartości 
odniesienia 

Brak propozycji 
wartości 

odniesienia 

Rekomenduje się monitorowanie prowadzonych badań nad ustaleniem 
szczegółowych danych toksykologicznych,  umożliwiających określenie wartości 
odniesienia, ze wskazaniem rozważenia dodania substancji w przyszłości do Listy 
substancji. 
Substancja prawdopodobnie rakotwórcza. Odprowadzane są opłaty za wprowadzanie 
jej do powietrza, co świadczy o tym, że jest emitowana do powietrza na terenie kraju. 
Istnieje możliwość pomiarowego oznaczenia stężenia emisyjnego 

* wartości proponowane na podstawie analizy przedstawionej w rozdziale 8.1 

** wartość proponowana na podstawie analizy przedstawionej w tabeli 15 
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Ponadto wskazuje się ewentualne rozważenie zmiany obecnie obowiązujących wartości odniesienia dla 

takich substancji jak: disiarczek węgla, siarkowodór, mangan oraz chrom VI na bazie analiz 

przedstawionych w rozdziale 8.2. Propozycje w tym zakresie (uwzględniające aspekt zdrowotny) 

przedstawiono w tabeli 17. Ewentualna decyzja o zaostrzeniu norm powinna być jednak poprzedzona 

wykonaniem szerszego rozpoznania w zakresie technicznych możliwości osiągnięcia wskazanych 

poziomów. 

Tabela 17. Propozycje zmian w zakresie wartości odniesienia dla wybranych substancji z Listy substancji (źródło 
danych: opracowanie własne na podstawie danych WHO) 

Nr z 
rozp. 

Nazwa substancji 

Wartość odniesienia wg Załącznika 

nr 1 do Rozporządzenia [g/m3] 

Proponowana wartość odniesienia  

[g/m3] 

czas uśredniania:  
1 godz. 

czas uśredniania: 
rok kalendarzowy 

czas uśredniania:  
1 godz. 

czas uśredniania: 
rok kalendarzowy 

69 
Disiarczek węgla 
(dwusiarczek węgla) 

50 10 20 2* 

140 Siarkowodór 20 5 7 1* 

108 Mangan 9 1 1,1* 0,15 

44 Chrom VI 4,6 0,4 0,006* 0,0008 

* wartość obliczona ze wzoru Turnera 

9.1. Uwagi dodatkowe 
Poza przedstawionymi wyżej propozycjami dodania/usunięcia substancji z Listy substancji, proponuje się 

również rozważenie wprowadzenia kilku zmian ujętych w tabeli 18. 

Tabela 18. Dodatkowe rekomendowane zmiany w Rozporządzeniu (źródło danych: opracowanie własne) 

Substancja Rodzaj zmiany Jest w Rozporządzeniu 
Proponowana 

zmiana 

ChromVI [poz. 44] zmiana  numeru CAS 7440-47-3  18540-29-9 

1-Chloro-2,3-epoksypropan 
(epichlorhydryna) [poz. 35] 

zmiana nazwy substancji epichlorhydryna epichlorohydryna 

Benzo[α]piren [poz. 17] zmiana nazwy substancji Benzo[α]piren Benzo(a)piren 

Benzo[α]piren [poz. 17] 
uspójnienie objaśnień zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu 

brak objaśnienia 

dodanie objaśnienia 
„całkowita 
zawartość 
benzo(a)pirenu w 
pyle zawieszonym 
PM10” 

Arsen [poz. 13], Kadm [poz. 98], 
Nikiel [poz. 124] 

3) „suma metalu i jego 
związków w pyle 
zawieszonym PM10” 

zmiana objaśnienia 
„całkowita 
zawartość (metalu) 
w pyle zawieszonym 
PM10” 

Tal [poz. 143] zmiana objaśnienia 
8) „jako suma rtęci i jej 
związków” 

3) „jako suma 
metalu i jego 
związków w pyle 
zawieszonym 
PM10” 
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10. OCENA SKUTKÓW WPROWADZENIA ZMIAN NA LIŚCIE 
SUBSTANCJI 

W ogólnym ujęciu wprowadzenie zmian na Liście substancji będzie miało wpływ na następujące procesy: 

 wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza, 

 opłaty, 

 wykonywanie pomiarów wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza 

i będzie dotyczyć takich jednostek jak:  

 podmioty korzystające ze środowiska w zakresie powietrza (przede wszystkim przedsiębiorcy), 

 organy ochrony środowiska (starosta/ prezydent miasta na prawach powiatu, marszałek, RDOŚ), 

 WIOŚ. 

Dodanie substancji do Listy substancji może wiązać się z następującymi konsekwencjami: 

a) bezpośrednimi: 

 koniecznością uwzględnienia nowej substancji w składanym wniosku i wydawanym pozwoleniu (od 

momentu wejścia w życie zaktualizowanej Listy substancji); 

 koniecznością uwzględnienia nowej substancji w wykonywanych wstępnych pomiarach emisji 

gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w związku z uwzględnieniem jej w pozwoleniu –

zgodnie z art. 147 ust. 4 POŚ; 

 koniecznością uwzględnienia nowej substancji w wykonywanych pomiarach emisji gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza, w związku z uwzględnieniem jej w pozwoleniu (nakaz wynikający 

z decyzji); 

b) pośrednimi: 

 pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania (pomimo że nie ma 

obowiązku zmiany posiadanych pozwoleń) – zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 2 POŚ, a prowadzący 

instalację zostanie wezwany do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie; 

 koniecznością wniesienia opłaty podwyższonej za dodaną do Listy substancji substancję – 

w przypadku braku pozwolenia. 

W przypadku usunięcia substancji z Listy substancji podmiot może wnioskować o zmianę decyzji 

w zakresie usunięcia jej z dopuszczalnych warunków i obowiązków pomiarowych.  

Propozycja zaostrzenia wartości odniesienia w stosunku do wybranych substancji może natomiast 

skutkować: 

a) bezpośrednio: 

 ograniczeniem dopuszczalnej emisji w pozwoleniu (do poziomu emisji tzw. granicznej 

niepowodującej przekroczenia zaostrzonych wartości odniesienia); 

b) pośrednio:  

 administracyjnymi karami za przekroczenia dopuszczalnej emisji (granicznej) z pozwolenia – 

zgodnie z art. 298 POŚ, 

 sankcjami za naruszenia pozwolenia (w przypadku niedotrzymywania dopuszczalnej emisji) – 

zgodnie z art. 351, 367 POŚ. 
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Załącznik 1 

Tabela Z-19. Metody pomiaru emisji substancji do powietrza (źródło: opracowanie własne) 

Nr Nazwa substancji  

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS) 

Metoda pomiaru emisji 

Referencje 
nazwa opis 

kategoria 
K/B 

typowy zakres 

1 
Acetaldehyd (aldehyd 
octowy)  

75-07-0 20 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 

 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%201207  

2  Aceton  67-64-1 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
K 0,3-1200 mg/m3 

http://www.ik-
pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf  

3  Acetonitryl  75-05-8 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,015-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20935  

4  Akrylaldehyd (akroleina)  107-02-8 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 

 
http://www.lemitor.com.pl/menu-
pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji  

5  Akrylonitryl  107-13-1 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,015-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20935  

6  Alkohol furfurylowy  98-00-0 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

7 
 2-Aminoetanol 
(etanoloamina)  

141-43-5 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 109 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

8 
 3,6-diazaoktano-1,8-
diamina 
(trójetylenoczteroamina)  

112-24-3 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
B 0,19-73 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20882  

9  Amoniak  7664-41-7 Optyczna Spektrofotometria K 0,1-100 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%201207
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%201207
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20882
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20882
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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Nr Nazwa substancji  

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS) 

Metoda pomiaru emisji 

Referencje 
nazwa opis 

kategoria 
K/B 

typowy zakres 

10  Anilina  62-53-3 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

11  Antymon  7440-36-0 ETAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

atomizacją elektrochemiczną 
K 0,01-1,67 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

12  Arsan (arsenowodór)  7784-42-1 Optyczna 
Technologia chemokaset z detekcją 

kolorymetryczną (detekcja 
nieszczelności) 

B 
 

http://www.honeywellanalytics.com/~/med
ia/honeywell-
analytics/products/spm/documents/english
/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf  

13  Arsen  7440-38-2 ETAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

atomizacją elektrochemiczną 
K 0,02-3,33 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

14  Azbest (włókna/m3)  1332-21-4 PCM Mikroskopia kontrastu fazowego B 
 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bw
meta1.element.baztech-article-BSL1-0008-
0002/c/Kadlewicz.pdf  

15  Bar  7440-39-3 ETAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

atomizacją elektrochemiczną 
K 

0,0008 – 0,033 
mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

16  Benzen  71-43-2 30 5 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

17  Benzo[a]piren  50-32-8 HPLC-FLD 
Wysokosprawna chromatografia 

cieczowa z detekcją fluorescencyjną 
K 0,00005 – 1 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

18  Beryl  7440-41-7 AAS Absorpcyjna spektrometria atomowa B 
 

http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m-
104.pdf  

19 
 Bezwodnik octowy 
(bezwodnik kwasu 
octowego)  

108-24-7 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 100 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

20  Bizmut  7440-69-9 HGAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

generowaniem wodorków 
K 0,002-5 mg/m3 

http://www.lemitor.com.pl/var/userfiles/ak
redytacja_ab912.pdf  

http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/spm/documents/english/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf
http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/spm/documents/english/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf
http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/spm/documents/english/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf
http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/spm/documents/english/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0008-0002/c/Kadlewicz.pdf
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0008-0002/c/Kadlewicz.pdf
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0008-0002/c/Kadlewicz.pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m-104.pdf
http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m-104.pdf
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.lemitor.com.pl/var/userfiles/akredytacja_ab912.pdf
http://www.lemitor.com.pl/var/userfiles/akredytacja_ab912.pdf
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21  Bor  7440-42-8 ETAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

atomizacją elektrochemiczną 
K 0,104 – 1,67 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

22  Brom - pary  7726-95-6 IC 
Chromatografia jonowa poprzedzona 
sorpcją w roztworze pochłaniającym 

B 
 

http://www.epa.gov/ttnemc01/promgate/
m-26a.pdf  

23  Bromoetan (bromek etylu)  74-96-4 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 39 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

24 
 Bromometan (bromek 
metylu)  

74-83-9 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

25  Bromooctan etylu  105-36-2 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

26  Bromowodór  10035-10-6 IC 
Chromatografia jonowa poprzedzona 
sorpcją w roztworze pochłaniającym 

B 
 

http://www.epa.gov/ttnemc01/promgate/
m-26a.pdf  

27 
 Butan-1-ol (alkohol 
butylowy)  

71-36-3 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05-250 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

28 
 Butan-2-on 
(metyloetyloketon)  

78-93-3 GC-MS 
Chromatografia gazowa - 

spektrometria mas 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

29  Butyloamina  109-73-9 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

30  Cer  7440-45-1 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

31  Chlor  7782-50-5 Optyczna Spektrofotometria K 0,1-1,6 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.epa.gov/ttnemc01/promgate/m-26a.pdf
http://www.epa.gov/ttnemc01/promgate/m-26a.pdf
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.epa.gov/ttnemc01/promgate/m-26a.pdf
http://www.epa.gov/ttnemc01/promgate/m-26a.pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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32  Chlorek benzoilu  98-88-4 GC-ECD 
Chromatografia gazowa z detektorem 

wychwytu elektronów 
B 

 
http://www.skcinc.com/OSHA-
NIOSH/methods.asp?IDNumber=301  

33  Chlorobenzen  108-90-7 GC-MS 
Chromatografia gazowa - 

spektrometria mas 
K 

0,002-10 mg w 
próbce 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%201207  

34 
 2-Chlorobuta-1,3-dien 
(chloropren)  

126-99-8 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

35 
 1-Chloro-2,3-epoksypropan 
(epichlorhydryna)  

106-89-8 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

36  Chlorofenol  25167-80-0 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,4 – 20 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

37 
 Chloro(fenylo)metan 
(chlorek benzylu)  

100-44-7 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 256 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

38  Chloroform  67-66-3 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,50 – 100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

39  Chloromrówczan etylu  541-41-3 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 11 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

40  Chloronitroanilina - GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,75-15 mg/m3 

http://aleph.ciop.pl/exlibris/aleph/external/
PCIOP_1992_nr155_3.pdf  

41 
 3-Chloropropen (chlorek 
allilu)  

107-05-1 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

42  Chlorowodór  7647-01-0 Optyczna Spektrofotometria K 0,1-1,5 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20935  

http://www.skcinc.com/OSHA-NIOSH/methods.asp?IDNumber=301
http://www.skcinc.com/OSHA-NIOSH/methods.asp?IDNumber=301
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%201207
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%201207
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://aleph.ciop.pl/exlibris/aleph/external/PCIOP_1992_nr155_3.pdf
http://aleph.ciop.pl/exlibris/aleph/external/PCIOP_1992_nr155_3.pdf
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
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43 
 Chrom - związki III i IV 
wartościowe  

7440-47-3 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,002 – 8,33 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

44  Chrom VI  7440-47-3 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,002 – 8,33 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

45  Cyjanamid wapnia  156-62-7 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

46 
 Cyjanowodór i cyjanki w 
przeliczeniu na HCN  

74-90-8 FIA 
Wstrzykowa analiza przepływowa 
poprzedzona sorpcją wroztworze 

pochłaniającym 
B 

 
http://www.astm.org/Standards/D7295.ht
m  

47  Cykloheksan  110-82-7 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

48  Cykloheksanol  108-93-0 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

49  Cykloheksanon  108-94-1 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

50  Cykloheksyloamina  108-91-8 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 20 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

51  Cyna  7440-31-5 ETAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

atomizacją elektrochemiczną 
K 0,052-2,8 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

52  Cynk  7440-66-6 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,004-2,5 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

53  Dichlorfos  62-73-7 GC-FPD 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-fotometryczną 
B 

 
https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/or
ganic/org062/org062.html  

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.astm.org/Standards/D7295.htm
http://www.astm.org/Standards/D7295.htm
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/organic/org062/org062.html
https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/organic/org062/org062.html
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54 
 Dichlorobenzen 
(dwuchlorobenzen) 

- GC-MS 
Chromatografia gazowa - 

spektrometria mas 
K 

 

http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/app/
webroot/upload/files/Broszury/POMIARY%
20EMISJI_SGS.PDF  

55 
 Dichlorodimetylosilan 
(dwumetylodwuchlorosilan)  

75-78-5 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 20 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

56 
 1,2-Dichloroetan (chlorek 
etylenu)  

107-06-2 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
B 0,1-200 ppm 

http://www.epa.gov/ttnemc01/ctm/ctm-
011.pdf  

57 
 1,1-Dichloroeten (1,1-
dwuchloroetylen)  

75-35-4 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

58 
 1,2-Dichloroeten (1,2-
dwuchloroetylen)  

540-59-0 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

59 
 Dichlorometan (chlorek 
metylenu)  

75-09-2 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

60 
 Dietyloamina 
(dwuetyloamina)  

109-89-7 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

61 
 Dietyloanilina 
(dwuetyloanilina) 

- Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

62 
 Dimetyloamina 
(dwumetyloamina)  

124-40-3 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

63 
 2-(Dimetyloamino)etanol 
(N,N-
dwumetyloetanoloamina )  

108-01-0 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 50 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

64 
 Dimetyloformamid 
(dwumetyloformamid)  

68-12-2 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/app/webroot/upload/files/Broszury/POMIARY%20EMISJI_SGS.PDF
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/app/webroot/upload/files/Broszury/POMIARY%20EMISJI_SGS.PDF
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/app/webroot/upload/files/Broszury/POMIARY%20EMISJI_SGS.PDF
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.epa.gov/ttnemc01/ctm/ctm-011.pdf
http://www.epa.gov/ttnemc01/ctm/ctm-011.pdf
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
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65 
 Dinitrobenzen 
(dwunitrobenzen)  

25154-54-5 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

66 
 Dinitrotoluen 
(dwunitrotoluen )  

25321-14-6 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

67  Dioksan  123-91-1 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 69 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

68 
 Disiarczek dimetylu 
(dwusiarczek dwumetylu)  

624-92-0 5 
0,44 

FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 50 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

69 
 Disiarczek węgla 
(dwusiarczek węgla)  

75-15-0 50 
10 

GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

70 
 Ditlenek azotu (dwutlenek 
azotu)  

10102-44-0 
200 40 

NDIR 
Niedyspersyjna spektrometria w 

podczerwieni 
K 0,6-1190 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20935  

71 
 Ditlenek chloru (dwutlenek 
chloru )  

10049-04-4 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 3,1 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

72 
 Ditlenek siarki (dwutlenek 
siarki)  

7446-09-5 NDIR 
Niedyspersyjna spektrometria w 

podczerwieni 
K 1,5-330 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20935  

73  Diuron 330-54-1 - Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

74 
 1,2-Epoksypropan (tlenek 
propylenu)  

75-56-9 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

75 
 Etano-1,2-diol (glikol 
etylenowy)  

107-21-1 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,01-114 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20923  

http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20923
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20923


Przeprowadzenie weryfikacji listy substancji podanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu… 

 

 

ATMOTERM S.A. 2014 S t r o n a  | 77 

Nr Nazwa substancji  

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS) 

Metoda pomiaru emisji 

Referencje 
nazwa opis 

kategoria 
K/B 

typowy zakres 

76  2-Etoksyetanol  110-80-5 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
K 1,2-1200 mg/m3 

http://www.ik-
pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf  

77 
 Etylenodiamina 
(etylenodwuamina)  

107-15-3 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

78  Etylobenzen  100-41-4 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
K 0,25-950 mg/m3 

http://www.ik-
pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf  

79  Etyn (acetylen)  74-86-2 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 99 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

80  Fenol  108-95-2 Optyczna Spektrofotometria K 0,2-16 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

81 
 Fenylometanol (alkohol 
benzylowy)  

100-51-6 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 20 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

82  Fluor  7782-41-4 
Elektrome-

tryczna 
Potencjometria K 0,06-60 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

83  Formaldehyd  50-00-0 Optyczna Spektrofotometria K 0,04-60 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

84  Fosfan (fosforowodór)  7803-51-2 Optyczna 
Technologia chemokaset z detekcją 

kolorymetryczną (detekcja 
nieszczelności) 

B 
 

http://www.honeywellanalytics.com/~/med
ia/honeywell-
analytics/products/spm/documents/english
/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf  

85 
 Fosforan(V)tris(2-tolilu) 
(fosforan trójkrezylu)  

78-30-8 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

86  Fosgen  75-44-5 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 12 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/spm/documents/english/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf
http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/spm/documents/english/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf
http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/spm/documents/english/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf
http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/spm/documents/english/hwa60431-hspmdsrev-4flr6-18-10.pdf
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
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87 
 Ftalan bis(2-etyloheksylu) 
(ftalan dwu-2-etyloheksylu)  

117-81-7 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 

 
http://www.lemitor.com.pl/menu-
pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji  

88 
 Fftalan dibutylu (ftalan 
dwubutylu)  

84-74-2 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 

 
http://www.lemitor.com.pl/menu-
pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji  

89 
 Ftalan dietylu (ftalan 
dwuetylu)  

84-66-2 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 

 
http://www.lemitor.com.pl/menu-
pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji  

90 
 Ftalan dimetylu (ftalan 
dwumetylu)  

131-11-3 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 

 
http://www.lemitor.com.pl/menu-
pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji  

91  2-Furaldehyd (furfural)  98-01-1 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

92 
 Heksano-6-laktam 
(kaprolaktam)  

105-60-2 GC-MS 
Chromatografia gazowa - 

spektrometria mas 
B 

 
http://www.epa.gov/ttnchie1/conference/e
i11/toxics/mulholland.pdf  

93  Hydrochinon  123-31-9 HPLC-UV 
Wysokosprawna chromatografia 

cieczowa z detekcją fotometryczną w 
nadfiolecie (290 nm) 

B 0,8-4 mg/m3 
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-
154/pdfs/5004.pdf  

94 
 4-Hydroksy-4-
metylopentan-2-on (alkohol 
dwuacetonowy)  

123-42-2 GC-MS 
Chromatografia gazowa - 

spektrometria mas 
K 0,002-10 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%201207  

95 
 2,2.-Iminodietanol 
(dwuetanoloamina)  

111-42-2 IC 
Chromatografia jonowa poprzedzona 
sorpcją w roztworze pochłaniającym 

B 
 

http://decarboni.se/sites/default/files/publi
cations/159653/assessing-atmospheric-
emissions-amine-based-co2-post-
combustion-capture-processes-volume-
1.pdf  

96  Izocyjaniany - HPLC-FLD 
Wysokosprawna chromatografia 

cieczowa z detekcją fluorescencyjną 
K 0,0001-0,20 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

97  Izopropylobenzen (kumen)  98-82-8 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.epa.gov/ttnchie1/conference/ei11/toxics/mulholland.pdf
http://www.epa.gov/ttnchie1/conference/ei11/toxics/mulholland.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/5004.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/5004.pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%201207
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%201207
http://decarboni.se/sites/default/files/publications/159653/assessing-atmospheric-emissions-amine-based-co2-post-combustion-capture-processes-volume-1.pdf
http://decarboni.se/sites/default/files/publications/159653/assessing-atmospheric-emissions-amine-based-co2-post-combustion-capture-processes-volume-1.pdf
http://decarboni.se/sites/default/files/publications/159653/assessing-atmospheric-emissions-amine-based-co2-post-combustion-capture-processes-volume-1.pdf
http://decarboni.se/sites/default/files/publications/159653/assessing-atmospheric-emissions-amine-based-co2-post-combustion-capture-processes-volume-1.pdf
http://decarboni.se/sites/default/files/publications/159653/assessing-atmospheric-emissions-amine-based-co2-post-combustion-capture-processes-volume-1.pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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98  Kadm  7440-43-9 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,001-8,33 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

99  Kobalt  7440-48-4 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,01-6,67 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

100  Krezol  1319-77-3 DOAS 
Różnicowa optyczna spektroskopia 

absorpcyjna 
B 1-1000 mg/m3   

101  Ksylen  1330-20-7 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
K 0,25-950 mg/m3 

http://www.ik-
pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf  

102  Kwas akrylowy  79-10-7 CIMS 
Spektrometria mas z jonizacją 

chemiczną 
B 

 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/
2010JD014033/pdf  

103 
 Kwas chlorosiarkowy(VI) 
(kwas chlorosulfonowy)  

7790-94-5 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

104 
 Kwas 4-
metylobenzosulfonowy 
(kwas p-toluenosulfonowy)  

104-15-4 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

105  Kwas octowy  64-19-7 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,250 – 100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

106  Kwas siarkowy (VI)  7664-93-9 Optyczna Turbidymetria K 0,2-4,0 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

107  Linuron  330-55-2 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

108  Mangan  7439-96-5 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,003-3,33 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010JD014033/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010JD014033/pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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109  Merkaptany - FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 50 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

110  Metakrylan butylu  97-88-1 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,018-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20935  

111  Metakrylan metylu  80-62-6 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,014-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20935  

112 
 Metanol (alkohol 
metylowy)  

67-56-1 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 

 
http://www.lemitor.com.pl/menu-
pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji  

113  Metyloamina  74-89-5 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

114 
 4-Metylopentan-2-on 
(metyloizobutyloketon)  

108-10-1 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

115 
 1-Metylo-2-pirolidon (N-
metylopirolidon)  

872-50-4 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 21 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

116 
 2-Metylopropan-1-ol 
(alkohol izobutylowy)  

78-83-1 GC-MS 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

117  Mezytylen  108-67-8 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

118  Miedź  7440-50-8 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,003-2,0 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

119 
 Molibden, związki 
nierozpuszczalne 

- ETAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

atomizacją elektrochemiczną 
K 0,0003 -0,01 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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120 
 Molibden, związki 
rozpuszczalne 

- ETAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

atomizacją elektrochemiczną 
K 0,0003 -0,01 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

121  Nadtlenek cykloheksanonu  12262-58-7 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

122 
 Nadtlenek dibenzoilowy 
(nadtlenek benzoilu)  

94-36-0 HPLC-UV 
Wysokosprawna chromatografia 

cieczowa z detekcją fotometryczną w 
nadfiolecie (254 nm) 

B 3-19 mg/m3 
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-
154/pdfs/5009.pdf  

123  Naftochinon - Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

124  Nikiel  7440-02-0 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,002-6,67 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

125  Nitrobenzen  98-95-3 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

126  Nitrotoluen - GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

127  Octan butylu  123-86-4 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
K 0,8-1300 mg/m3 

http://www.ik-
pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf  

128  Octan etylu  141-78-6 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
K 0,8-980 mg/m3 

http://www.ik-
pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf  

129  Octan metylu  79-20-9 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 

 
http://www.lemitor.com.pl/menu-
pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji  

130  Octan winylu  108-05-4 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/5009.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/5009.pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.ik-pan.krakow.pl/cezas/eng/AB_1221_4.pdf
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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131  Oksiran (tlenek etylenu)  75-21-8 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

132  Ołów  7439-92-1 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,01-8,33 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

133 
 Ozon jako zanieczyszczenie 
pierwotne  

10028-15-6 Optyczna 
Aspiracja próbki w roztworze 

pochłaniającym i analiza 
spektrofotometryczna 

K 0,02–6,67 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

134  Pirydyna  110-86-1 GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

135 
 Prop-2-en-1-ol (alkohol 
allilowy)  

107-18-6 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

136  Propylobenzen  103-65-1 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

137  Pył zawieszony PM10 - Impakcyjna 

PN-EN ISO 23210:2010 Emisja ze 
źródeł stacjonarnych – Oznaczanie 

stężenia masowego pyłów 
PM10/PM2,5 w gazach odlotowych –

 Pomiary niskich stężeń przy użyciu 
impaktorów. 

K 
 

PN-EN ISO 23210:2010  

138  Rtęć  7439-97-6 CV-AAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

generacją zimnych par 
K 

0,000025-0,0125 
mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

139  Selen  7782-49-2 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

140  Siarkowodór  7783-06-4 Optyczna Kolorymetria wg PN-84/Z-04015.02 K 0,5-80 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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141  Styren  100-42-5 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

142  Substancje smołowe - 
Grawime-

tryczna 
Grawimetryczna analiza ekstraktów 

organicznych 
B 

 
http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Pol_2
008/Mazur%20109-112.pdf  

143  Tal  7440-28-0 ETAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

atomizacją elektrochemiczną 
K 0,0001-0,1 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

144 
 Tetrachloroeten 
(czterochloroetylen)  

127-18-4 600 
70 

GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

145 
 Tetrachlorometan 
(czterochlorek węgla)  

56-23-5 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

146 
 Tetrachlorosilan 
(czterochlorek krzemu)  

10026-04-7 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

147 
 Tetraetyloplumban 
(czteroetylek ołowiu)  

78-00-2 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

148 
 Tetrahydrofuran 
(czterohydrofuran)  

109-99-9 GC-MS 
Chromatografia gazowa - 

spektrometria mas 
K 0,17-1700 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%201207  

149 
 Tetrametyloplumban 
(czterometylek ołowiu)  

75-74-1 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

150  Tlenek węgla  630-08-0 NDIR 
Niedyspersyjna spektrometria w 

podczerwieni 
K 0,2-147 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20935  

151  Toluen  108-88-3 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,5-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Pol_2008/Mazur%20109-112.pdf
http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Pol_2008/Mazur%20109-112.pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%201207
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%201207
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20935
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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152  Toluidyna - GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

153 
 Toluilenodiizocyjanian 
(toluilenodwuizocyjan)  

26471-62-5 Optyczna Spektrofotometria absorpcyjna K 
 

http://www.lemitor.com.pl/menu-
pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji  

154 
 Trichlorek fosforu 
(trójchlorek fosforu)  

7719-12-2 Optyczna 
Spektrofotometria absorpcyjna w 

świetle widzialnym 
B 

 
prPN-Z-04073-3 

155 
 Trichlorek fosforylu 
(tlenochlorek fosforu)  

10025-87-3 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 10 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

156 
 Trichloroetan 
(trójchloroetan) 

- GC-PID 
Chromatografia gazowa z detektorem 

fotojonizacyjnym 
B 

 
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id
_kat=238&tab=prd&idp=109  

157 
 Trichloroeten 
(trójchloroetylen)  

79-01-6 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05-100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

158 
 Trichloronitrometan 
(chloropikryna)  

76-06-2 FTIR 
Spektroskopia w podczerwieni z 

transformacją Fouriera 
K do 50 ppm 

http://www.gasmet.com/technology/spectr
a  

159 
 Trietylamina 
(trójetyloamina)  

121-44-8 GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,50 – 100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

160 
 Trifenylfosfina 
(trójfenylofosfina)  

603-35-0 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

161  Tytan  13463-67-7 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

162  Wanad  7440-62-2 ETAAS 
Absorpcyjna spektrometria atomowa z 

atomizacją elektrochemiczną 
K 0,0004-0,033 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.lemitor.com.pl/menu-pl/laboratorium-badawcze/pomiary-emisji
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.atut.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=238&tab=prd&idp=109
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.gasmet.com/technology/spectra
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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163  Węgiel elementarny  7440-44-0 
Termo-

optyczna 

Pobór próbki na filtrze z włokien 
kwarcowych i oznaczenie techniką 

transmitancji termo-optycznej 
B do 30 mg/m3 

http://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles
/works/pdfs/rteoe.pdf  

164 

 Węglowodory alifatyczne - 
do C12 (poza wymienionymi 
w innych pozycjach i 
metanem) 

- GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05 – 100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

165 
 Węglowodory aromatyczne 
(poza wymienionymi w 
innych pozycjach) 

- GC-FID 
Chromatografia gazowa z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną 
K 0,05 – 100 mg/m3 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

166  Wolfram  7440-33-7 Brak danych nt. dostępnych metod pomiarowych 

167  Żelazo  7439-89-6 FAAS 
Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa 

K 0,006-10 mg/m3 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%20746  

Kategorie: 
K – metoda o charakterze komercyjno-usługowym 
B – metoda o charakterze badawczym 
 
 
  

http://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/rteoe.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/rteoe.pdf
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20746
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Tabela Z-20. Metody pomiaru emisji substancji do powietrza – dla nowych substancji proponowanych do dodania do Listy substancji (źródło: opracowanie własne) 

Nr Nazwa substancji  

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji 
(numer CAS) 

Metoda pomiaru emisji 

Referencje 
nazwa opis 

kategoria 
K/B 

typowy zakres 

1  Pył zawieszony PM2,5 - Impakcyjna 

PN-EN ISO 23210:2010 Emisja ze 
źródeł stacjonarnych – Oznaczanie 

stężenia masowego pyłów 
PM10/PM2,5 w gazach odlotowych –

 Pomiary niskich stężeń przy użyciu 
impaktorów. 

K 
 

PN-EN ISO 23210:2010  

2 1,3-butadien 106-99-0  GC-MS 
Chromatografia gazowa - 

spektrometria mas 
K 

 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php
?d=AB&z=AB%201207 

3 Akrylamid 79-06-01  HPLC-UV 
Wysokosprawna chromatografia 

cieczowa z detekcją fotometryczną w 
nadfiolecie 

B 
 

http://www.dep.state.fl.us/labs/erln/docs/S
tandardized%20Analytical%20Methods.pdf 

4 
Siarczan dimetylu (siarczan 
dwumetylu) 

77-78-1  GC-ELCD 
Chromatografia gazowa z detektorem 

przewodnictwa elektrolitycznego 
B 

 
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-
154/pdfs/2524.pdf 

Kategorie: 
K – metoda o charakterze komercyjno-usługowym 
B – metoda o charakterze badawczym 
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