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Ministerstwo Środowiska wdrożyło system EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko 

 

 

Wyjaśnienia dotyczące stosowania Konkluzji BAT w kontekście udzielenia odstępstwa od 

granicznych wielkości emisyjnych. 

 

 

Czy w ramach procesu dostosowania instalacji do Konkluzji BAT możliwe jest udzielenie odstępstwa 

w innym celu niż późniejsze dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT, np. wydłużenia czasu pracy 

instalacji przed jej zamknięciem? 

Zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Poś”, organ właściwy do wydania 

pozwolenia dokonuje analizy warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po 

publikacji konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż 

w ciągu 6 miesięcy od dnia publikacji. Ponadto ust. 4 pkt 2. w/w artykułu stanowi, iż w przypadku gdy 

analiza dokonana na podstawie ust. 1 wykazała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, 

organ właściwy do wydania pozwolenia niezwłocznie wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia 

z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres 

tego wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy. 

Przepis art. 215 ust. 6 ustawy Poś wskazuje, iż jednym z celów udzielenia odstępstwa zgodnie 

z art. 204 ustawy Poś, od granicznych wielkości emisji określonych w konkluzjach BAT, może być 

późniejszy termin na dostosowanie do nowych wymagań, o ile w ocenie organu koszty dostosowania 

byłyby nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyści dla środowiska. Należy zwrócić uwagę, iż 

ww. przepis wskazuje jedynie możliwość wykorzystania odstępstwa, o którym mowa w art. 204 ustawy 

Poś, tak aby czas na dostosowanie do wymagań BAT był w uzasadnionych przypadkach wydłużony. Nie 

ogranicza jednak możliwości skorzystania z art. 204 w innym celu. Przykładowo, wnioskując 

o odstępstwo, prowadzący instalację może mieć na celu nieznaczne wydłużenie czasu pracy instalacji, 

która jest przeznaczona do ostatecznego zakończenia działania. Z punktu widzenia środowiska jako 

całości jest to działanie korzystniejsze niż dostosowanie tej instalacji do zaostrzonych wymagań, gdyż 

jej emisje ostatecznie spadną do zera. W takim przypadku organ nie określa późniejszego terminu 

dostosowania instalacji (oraz ewentualnych działań, jakich wnioskodawca zobowiązał się podjąć w celu 

spełnienia wymagań) lecz wskazuje termin zakończenia działalności i obowiązywania dotychczasowych 

dopuszczalnych wielkości emisji. Wydaje się ponadto wskazane, aby w przypadku, kiedy prowadzący 

instalację, dla której znany jest już termin zakończenia działalności i ubiega się ona o odstępstwo 

występował z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego na czas oznaczony zgodnie z art. 188 

ust. 1 ustawy Poś (w celu uniknięcia ewentualnej sytuacji, w której instalacja funkcjonowałaby 

bezterminowo, bez dostosowania się). 

 


