Wyjaśnienie dotyczące ustalania i dotrzymania poziomów wskaźnikowych
(tj. BAT-AELs o charakterze wskaźnikowym) wymienionych w konkluzjach BAT

Czy w pozwoleniach zintegrowanych poziomy wskaźnikowe muszą być normowane?
Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018
r. poz. 799 z późn. zm.) – dalej Poś, instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego spełniają
wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności nie
mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.
Graniczne wielkości emisyjne, tj. najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji
powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (tzw. BAT-AELs), co do zasady, muszą być
dotrzymane. Natomiast w konkluzjach BAT występują również poziomy emisji powiązane z BAT, które
mają charakter wskaźnikowy (tzw. BAT-AELs o charakterze wskaźnikowym). Oznacza to, że emisja
danego zanieczyszczenia powinna być uwzględniona w pozwoleniu zintegrowanym, jednak jej wielkość
może zostać ustalona na innym poziomie niż wskazuje na to poziom wskaźnikowy określony
w Konkluzjach BAT. Tym samym prowadzący instalację wnioskując o wydanie lub zmianę pozwolenia
zintegrowanego może wystąpić o wyższy dopuszczalny poziom emisji, niż wynika to
z poziomu wskaźnikowego określonego w konkluzjach BAT odpowiednio uzasadniając swoją
propozycję.
W takiej sytuacji nie stosuje się procedury odstępstwa, o której mowa w art. 204 ust. 2 Poś, gdyż ma
ona zastosowanie wyłącznie do granicznych wielkości emisyjnych, zgodnie z ust. 1 tego artykułu.
Ponadto, w myśl art. 205 Poś, nieprzekraczanie wielkości emisji wynikającej z zastosowania
najlepszych dostępnych technik nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska.
Dlatego też w przypadku zanieczyszczeń objętych standardami emisyjnymi, poziom emisji określony
na podstawie poziomów wskaźnikowych, nie może powodować przekroczenia właściwego standardu
emisyjnego, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania
lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2018 r., poz. 680).
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