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Spis tre ci 

� Emisje przemys owe –obecne uregulowania prawne  
 
� Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę o Emisjach Przemys owych 
 
� Konsekwencje dla Polski i dla przemys u cukrowniczego. 
 
 

Data………. 



Emisje przemysłowe -obecne uregulowania prawne 

� Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i ich kontroli, 
 
� Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszcze  do powietrza z du ych obiektów energetycznego 

spalania  
 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony rodowiska 
 
� Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji 
 
 

Data………. 



Emisje przemysłowe -obecne uregulowania prawne 

� Decyzje administracyjne – pozwolenia na korzystanie ze rodowiska w 

zakresie emisji zanieczyszcze  
 
- pozwolenie zintegrowane dla instalacji spe niających kryteria okre lone w 

Rozporządzeniu Ministra rodowiska z dnia 26 lipca 2002 w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo rodowiska jako ca o ci 
 
- pozwolenia emisyjne dla instalacji nie spe niających kryteriów 

kwalifikacyjnych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
 
 
 



Emisje przemysłowe - obecne uregulowania prawne 
Pozwolenia zintegrowane 
  
• Okre lone limity emisyjne dla poszczególnych substancji emitowanych z danej 
instalacji (w Mg/rok). 

 
• Okre lone standardy emisyjne w mg/Nm3 dla róde  wchodzących w sk ad 
instalacji spalania paliw. 

 
• ród o emisji w przypadku instalacji spalania paliw - kocio  
 
• Obowiązek prowadzenia dzia alno ci zgodnie z wymogami najlepszej 
dostęęęępnej techniki (BAT) 

 
• BREF-y - dokumenty wspomagające identyfikację i upowszechnianie 
najlepszych dostępnych technik;  

 
• Odej cie od systemu nakazowo-kontrolnego w kierunku elastyczno ci i dialogu: 
organ administracji – prowadzący instalację 

  



Emisje przemysłowe - obecne uregulowania prawne 
Pozwolenia zintegrowane 

� BREFy nie mają rangi aktów prawnych i nie są katalogiem jedynie 
dopuszczalnych do stosowania technologii i sposobów prowadzenia 
dzia alno ci.  

 
� BREFy nie okre lają granicznych wielko ci emisji, nie uwzględniają te  

warunków lokalnych, warunków techniczno-ekonomicznych, czy np. wieku 
instalacji.  

 
� BREF-y mają pomagać przy okre laniu poziomów odniesienia dla 

prawid owego definiowania wymogów BAT dla danej instalacji, ale nie są 
jedynym ród em wiedzy i przes anką do podejmowania decyzji odno nie 
warunków pozwolenia zintegrowanego. 

 
 
 
 



Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o 
Emisjach Przemysłowych  

Dyrektywa weszła w ycie w dniu 6 stycznia 2011 roku i zastęęęępuje 

dyrektywy 
  
� 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 

kontroli, 
� 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszcze  do 

powietrza z du ych obiektów energetycznego spalania, 
� 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, 
� 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych 

spowodowanej u yciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych 
czynno ci i w niektórych urządzeniach, 

� 78/176/EWG, 82/883/EWG i 92/112/EWG związane z produkcją dwutlenku 

tytanu; 
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Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą 
o Emisjach Przemysłowych 

 
� ród o = komin; sumuje się moce wszystkich kot ów z których spaliny 

odprowadzane są wspólnym emitorem; kot ów poni ej 15 MW nie wlicza się. 
 
� Znaczne zaostrzenie standardów emisyjnych SO2, NOx i py ów  
 
� Wymóg prowadzenia pomiarów emisji ca kowitej rtęci w ród ach opalanych 

węglem  - co najmniej raz w roku 
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Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o Emisjach 
Przemysłowych - standardy emisyjne 

Po 1.01. 2016 Do 31.12.2015 Po 1.01. 2016 Do 31.12.2015 Po 1.01. 2016 Do 31.12.2015 

MOC 

[MW] 

SO2 

węgiel paliwo ciekłe gaz 

50-100 
2000 

  
400 

1700 350 35 35 

100-300 

2000-400 

 
250 

1700 250 35 35 

300-500 

2000-400 

200 1700-400 200 35 35 

> 500 400 200 400 200 35 35 

Instalacje istniejąąąące 
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Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o 
Emisjach Przemysłowych - standardy emisyjne 

 
  

� Instalacje istniejąąąące 

Po 1.01. 2016 Do 31.12.2015 Po 1.01. 2016 Do 31.12.2015 Po 1.01. 2016 Do 31.12.2015 

MOC 

[MW] 

NOx 

węgiel paliwo ciekłe gaz 

50-100 600 300 450 450 300 100 

100-300 600 200 450 200 300 100 

300-500 600 200 450 150 300 100 

> 500 500 200 400 150 200 100 
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Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o Emisjach 
Przemysłowych - standardy emisyjne 

� Instalacje istniejąąąące 

Po 1.01. 2016 Do 31.12.2015 Po 1.01. 2016 Do 31.12.2015 Po 1.01. 2016 Do 31.12.2015 

MOC 

[MW] 

pyły 

węgiel paliwo ciekłe gaz 

50-100 100 30 50 30 5 5 

100-300 100 25 50 25 5 5 

300-500 100 20 50 20 5 5 

> 500 50 20 50 20 5 5 
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Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o Emisjach 
Przemysłowych - standardy emisyjne 

 

 
� Instalacje nowe 

Po 1.01.2016 Do 31.12.2015 Po 1.01.2016 Do 31.12.2015 Po 1.01.2016 Do 31.12.2015 

MOC 

[MW] 

SO2 

węgiel paliwo ciekłe gaz 

50-100 
850 

400 850 350 35 35 

100-300 

200 

200 400-200 200 35 35 

300-500 
200 

150 200 150 35 35 

> 500 200 
150 200 150 35 35 
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Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o Emisjach 
Przemysłowych - standardy emisyjne 

� Instalacje nowe 
 

Po 1.01.2016 Do 31.12.2015 Po 1.01.2016 Do 31.12.2015 Po 1.01.2016 Do 31.12.2015 

MOC 

[MW] 

NOx 

węgiel paliwo ciekłe Gaz   
* ziemny 

50-100 400 300 400 300 200 (150)* 100 

100-300 200 200 200 150 200 (150) 100 

300-500 200 150 200 100 200 (100) 100 

> 500 200 150 200 100 200 (100) 100 
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Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o Emisjach 
Przemysłowych - standardy emisyjne 

 

� Instalacje nowe 

 

Po 1.01.2016 Do 31.12.2015 Po 1.01.2016 Do 31.12.2015 Po 1.01.2016 Do 31.12.2015 

MOC 

[MW] 

pyły 

węgiel paliwo ciekłe gaz 

50-100 50 20 50 20 5 5 

100-300 30 20 30 20 5 5 

300-500 30 10 30 10 5 5 

> 500 30 10 30 10 5 5 



Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o Emisjach 
Przemysłowych - standardy emisyjne- derogacje 

 
� Standardy emisyjne pozostaną na obecnym poziomie dla: 
- Instalacji, które zadeklarują do 1 stycznia 2014 roku, e do 31 grudnia 

2023 nie będą pracowa y d u ej ni  17 500 h  
- dla róde  szczytowych pracujących nie d u ej ni  1500 h w roku 
� dla instalacji ciep owni poni ej 200MW i dostarczających co najmniej 50% 

energii cieplnej w postaci pary lub ciep ej wody - do 1 stycznia 2023 
 
� Przej ciowy Plan Krajowy zak adający handel emisjami siarki, azotu i  

py u do 30 czerwca 2020 roku. Udzia  dobrowolny. Poziomy emisji 

jeszcze nie ustalone. Brak danych do sporządzenia PPK 
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� Wzmocnienie roli dokumentów referencyjnych BREF na podstawie których 

opracowane zostaną tzw. konkluzje BAT stanowiące podstawę prawną do 
ustalania warunków pozwolenia. Dopuszczalne wielko ci emisji okre lane w 
pozwoleniach zintegrowanych musząąąą być zgodne z warto ciami podanymi 
w konkluzjach 

 
� Mo liwe odstępstwa od BAT na podstawie „ogólnie przyjętych zasad” czyli 

rozwiąza  przyjętych przez daną bran ę (BREFy bran owe) 
  
� Ale: nie ma mowy o adnych odstępstwach od standardów emisyjnych 

okre lonych w dyrektywie  
 
� W/w przepisy powinny być uwzględnione przy pierwszej analizie wydanego 

pozwolenia zintegrowanego po wej ciu w ycie nowych przepisów. 
 

Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o Emisjach 
Przemysłowych- BREFy 
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Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o Emisjach 
Przemysłowych - konsekwencje 

 

Wej cie w ycie 
Instalacje istniejąąąące– stycze  2014 
Instalacje nowe – stycze  2015 
Du e ródła spalania- stycze  2016 ( ród a o ącznej mocy 50 MW i powy ej) 
 
 
Konsekwencje dla Polski: 
� Konieczno ć dostosowania do nowych wymaga  instalacji, które nadal dostosowują się do 

wymaga  obowiązującej dyrektywy LCP (okresy przej ciowe)  
� Zagro enie dla bezpiecze stwa energetycznego Polski 
� Dodatkowe nieuzasadnione ekonomicznie ani ekologicznie obcią enia administracyjne z 

powodu rozszerzenia zakresu dyrektywy o ma e instalacje  
� Skutki spo eczne: istotny wzrost cen energii elektrycznej i ciep a 
� Skutki ekologiczne: potencjalne pogorszenie jako ci powietrza – wzrost niskiej emisji 
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Emisje przemysłowe – zmiany wprowadzone Dyrektywąąąą o Emisjach 
Przemysłowych- konsekwencje 

 
Przemysł cukrowniczy 
 
� Większo ć instalacji spalania paliw zostanie objęta nowymi standardami 

emisyjnymi co wią e się z konieczno cią podejmowania strategicznych 
decyzji dotyczących sposobu funkcjonowania danej instalacji po roku 
2015. 

 
� Konieczno ć opracowania BREFu cukrowniczego ze względu na 

„ogólnie wią ące zasady” i mo liwo ć uzyskania odstępstw od BAT 
 
� Konieczno ć ledzenia prac nad rewizją BREFów (lub uczestnictwo w 

tych pracach) dla Du ych  róde  Spalania oraz Przemys u 
spo ywczego- rozwiązania techniczne dla tych sektorów staną się 
wią ące równie  dla instalacji w Polsce 



Dzięęęękujęęęę za uwagęęęę 


