Pozwolenia
zintegrowane

Nazwa pozwolenia zintegrowanego pochodzi
od skrótu „IPPC”, który jest skrótem od
angielskiego tytu∏u Dyrektywy (96/61/EC
z 24 wrzeÊnia 1996 – Integrated Pollution
Prevention and Control).
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Ideà stworzenia pozwolenia zintegrowanego
by∏o zainicjowanie sprawnych mechanizmów
prawnych wymuszajàcych zapobieganie emisjom, ograniczanie oddzia∏ywania instalacji na
Êrodowisko oraz stworzenie jednolitych
wymagaƒ ochrony Êrodowiska w ca∏ej Unii.
Wymagania te majà na celu m.in. ograniczenie nierównoÊci podmiotów na rynku
mi´dzynarodowym.
Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze wzgl´du
na rodzaj i skal´ dzia∏alnoÊci, mo˝e powodowaç
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo Êrodowiska jako
ca∏oÊci. Instalacje podlegajàce obowiàzkowi
uzyskania pozwolenia zintegrowanego zosta∏y
okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska
z dnia 26 lipca 2002 w sprawie instalacji
mogàcych powodowaç znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo
Êrodowiska jako ca∏oÊci.
Pozwolenie zintegrowane jest decyzjà
administracyjnà regulujàcà zasady wprowadzania substancji lub energii, powodujàcych zanieczyszczenie, do wszystkich komponentów
Êrodowiska z niektórych rodzajów instalacji.
Posiadanie pozwolenia warunkuje w praktyce
mo˝liwoÊç prowadzenia (funkcjonowania) tego
typu instalacji, zast´pujàc jednoczeÊnie dotychczasowe formy pozwoleƒ na oddzia∏ywanie na
Êrodowisko.
Podstawà wprowadzenia obowiàzku uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24 wrzeÊnia 1996 r.,
dotyczàca zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeƒ. W Polsce dyrektywa
ta zosta∏a transponowana ustawà Prawo ochrony Êrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U.
2001.62.627 z póêniejszymi zmianami).

1. Zakres pozwolenia zintegrowanego
Ideà powo∏ania pozwolenia zintegrowanego by∏o stworzenie ogólnej decyzji obejmujàcej
wszystkie aspekty oddzia∏ywania instalacji na
Êrodowisko. Takie rozwiàzanie jest ca∏kowicie
zgodne z politykà zrównowa˝onego rozwoju UE, która zak∏ada, ˝e wszystkie elementy
Êrodowiska sà ze sobà powiàzane i bezpoÊrednio
lub poÊrednio na siebie oddzia∏ujà.
Pozwolenie zintegrowane jako pozwolenie na
eksploatacj´ instalacji zast´puje dotychczasowe
decyzje okreÊlajàce:
• wielkoÊç emisji gazów lub py∏ów wprowadzanych do powietrza z instalacji
• dopuszczalny poziom ha∏asu
• warunki wytwarzania i sposoby post´powania
z odpadami
• warunki, jakim powinny odpowiadaç odprowadzane Êcieki do kanalizacji
• warunki poboru wód
• dopuszczalne pole elektromagnetyczne.
Co najmniej raz na pi´ç lat odpowiednie w∏adze
ochrony Êrodowiska dokonujà analizy wydanego
pozwolenia zintegrowanego.
W celu wdro˝enia wspólnych norm ochrony Êrodowiska w UE oraz stopniowego zaostrzania standardów i zmniejszania oddzia∏ywania
przemys∏u, pozwolenie zintegrowane nak∏ada na
operatora koniecznoÊç zastosowania w instalacjach
najlepszych dost´pnych technik (Best Available
Techniques – BAT).
Najlepsza dost´pna technika okreÊla praktycznà
stosowalnoÊç konkretnych technik w odniesieniu do poszczególnych typów dzia∏alnoÊci (instalacji). Deﬁniuje najbardziej efektywne i zaawansowane rozwiàzania i metody ich wprowadzania w celu wyeliminowania lub ograniczenia
oddzia∏ywania instalacji na Êrodowisko. „Techniki” obejmujà zarówno rozwiàzania technolo-

giczne, jak i sposób projektowania instalacji,
konstrukcji, utrzymywania, eksploatacji i wycofywania z eksploatacji. „Dost´pne techniki” oznaczajà techniki rozwini´te na skal´, która pozwala na ich wdro˝enie w danym sektorze
przemys∏u, w ekonomicznie i technicznie uzasadnionych warunkach, z uwzgl´dnieniem kosztów i korzyÊci. Nie jest istotne, czy dane techniki sà dost´pne w danym kraju cz∏onkowskim operatora, poniewa˝ jest to rozwiàzanie obejmujàce
przemys∏ z ca∏ej UE. „Najlepsza” oznacza technik´ najbardziej efektywnà w osiàganiu jak
najwy˝szego stopnia ochrony Êrodowiska jako
ca∏oÊci.
Graniczne wartoÊci emisyjne oraz rozwiàzania
technologiczne spe∏niajàce warunki pozwolenia zintegrowanego powinny byç oparte na propozycjach BAT. Propozycje te nie zalecajà jednak konkretnego rozwiàzania dla wszystkich instalacji danego typu, lecz uwzgl´dniajà szereg
uwarunkowaƒ, takich jak geograﬁczne po∏o˝enie
instalacji oraz lokalne warunki Êrodowiska.
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WielkoÊci limitów emisyjnych okreÊlane w pozwoleniu muszà dotyczyç przede wszystkim tych
zanieczyszczeƒ, które zak∏ad b´dzie prawdopodobnie odprowadza∏ w znacznych iloÊciach,
a w szczególnoÊci zanieczyszczeƒ priorytetowych, wymienionych w aneksie III do dyrektywy.
Wytyczne – dokumenty referencyjne BAT, tzw.
BREF-y (BAT Reference Notes), opracowywane sà przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli. Cz´Êç z nich zosta∏a ju˝ opracowana, m.in.
dla przemys∏u cementowego; zak∏ada si´, i˝
pozosta∏e zostanà ukoƒczone w 2005-2006 roku.
BREF-y nie majà statusu aktów prawnych, sà jednak podstawowymi wytycznymi przy wydawaniu
pozwoleƒ zintegrowanych.
2. Przemys∏ cementowy
Wszystkie zak∏ady przemys∏u cementowego w Polsce z∏o˝y∏y wnioski o przyznanie pozwoleƒ zintegrowanych oraz uzyska∏y decyzje pozytywne do koƒca
roku 2004 (z wyjàtkiem jednego zak∏adu, który na
mocy Traktatu ma przesuni´ty termin uzyskania po-
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zwolenia). Wa˝ne jest, ˝e ten sektor jest jednym
z niewielu w Europie, które tak skutecznie wdro˝y∏y
wymagania IPPC. BREF dla przemys∏u zosta∏ opracowany w roku 2003. Wytyczne dokumentów referencyjnych b´dà musia∏y jednak zostaç zweryﬁkowane w przysz∏oÊci. Jako jeden z pierwszych b´dzie
nowelizowany BREF dla bran˝y cementowo-wapienniczej. Oznacza to najprawdopodobniej zaostrzenie
wymagaƒ pozwoleƒ zintegrowanych w stosunku do
przemys∏u, a tym samym koniecznoÊç wprowadzania kolejnych modernizacji. Bardzo istotne jest, aby
te wymagania w powiàzaniu z wymaganiami systemu handlu emisjami (program majàcy na celu wykonanie zadaƒ na∏o˝onych tzw. Protoko∏em z Kioto)
nie sta∏y si´ zbyt restrykcyjne. Nale˝y pami´taç, ˝e
oba te systemy dzia∏ajà jedynie w krajach Unii Europejskiej, wi´c nak∏adanie zbyt du˝ych ograniczeƒ
mog∏oby w konsekwencji doprowadziç do znacznego ograniczenia dzia∏alnoÊci przemys∏u w UE,
a tym samym do przenoszenia produkcji poza kraje
cz∏onkowskie unii.
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