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Bilansowanie emisji

• określanie i prognozowanie wielkości emisji, (…)
oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o tych
wielkościach, przy wykorzystaniu danych
gromadzonych na potrzeby polityki krajowej oraz
na potrzeby wypełnienia zobowiązao
międzynarodowych (art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17
lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji /Dz.U. Nr
130, poz. 1070, z późn. zm./)
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I.
• Wymagania międzynarodowe wobec Polski dotyczące ograniczania, 

monitorowania i raportowania emisji oraz oceny jakości powietrza

II.
• Wymagania unijne wobec podmiotów w zakresie ograniczania, 

monitorowania i raportowania emisji

III.
• Krajowe zobowiązania wobec podmiotów dotyczące 

monitorowania i raportowania emisji

IV.
• Sposoby określania wielkości emisji 
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1. Konwencja Genewska z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości (ratyfikowana).

2. Konwencja Wiedeoska z 1985 r. o ochronie warstwy ozonowej (ratyfikowana).

3. Konwencja z Aarhus z 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeostwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska (ratyfikowana).

4. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych z 1992 r. w sprawie zmian klimatu, 
zwana „konwencją klimatyczną” (ratyfikowana).

5. Konwencja Sztokholmska z 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeo organicznych
(ratyfikowana).

Wymagania międzynarodowe  
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1. Konwencja Genewska z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości (ratyfikowana).

Cel konwencji
Ochrona ludzi i środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza przez ograniczenie emisji 
i zapobieganie zanieczyszczeniu, w tym transgranicznemu zanieczyszczeniu powietrza na 
dalekie odległości.

Cele konwencji zostały uszczegółowione w protokołach:

Protokół Genewski z 1984 r. w sprawie długofalowego finansowania wspólnego programu 
monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeo powietrza na dalekie odległości w Europie 
EMEP  (ratyfikowany).

Protokół Helsioski z 1985 r. w sprawie ograniczania emisji siarki lub jej przepływów 
transgranicznych o co najmniej 30% (niepodpisany).

Protokół Sofijski z 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji tlenków azotu lub ich 
transgranicznych przepływów (podpisany, nieratyfikowany).

Protokół Genewski z 1991 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych i 
ich transgranicznych przepływów (niepodpisany).
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1. Konwencja Genewska z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości (ratyfikowana).

Protokół z Aarhus z 1998 r. w sprawie metali ciężkich (podpisany, nieratyfikowany).

Protokół z Gӧteborga z 1999 r. w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i 
powstawaniu ozonu przyziemnego (podpisany, nieratyfikowany).

Zastępuje zobowiązania zawarte w protokołach: 
- Sofijskim z 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji tlenków azotu lub ich transgranicznych

przepływów, 
- Genewskim z 1991 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych i ich 

transgranicznych przepływów,
- z Oslo z 1994 r. w sprawie dalszego ograniczania emisji siarki.

Rozszerza jednak zakres stosowania norm emisyjnych oraz wprowadza nową substancję – amoniak 
NH3.

II Protokół siarkowy z Oslo z 1994 r. w sprawie dalszego ograniczania emisji siarki 
(podpisany, nieratyfikowany).

II Protokół siarkowy z Oslo z 1994 r. w sprawie dalszego ograniczania emisji siarki 
(podpisany, nieratyfikowany).

Protokół z Aarhus z 1998 r. w sprawie ograniczenia trwałych zanieczyszczeo organicznych 
do Konwencji Genewskiej (podpisany, nieratyfikowany).
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1. Konwencja Genewska z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości (ratyfikowana).

Zanieczyszczenia lub ich grupy objęte Konwencją i jej protokołami:

1. związki siarki (SO2)
2. tlenki azotu (NOx)
3. amoniak (NH3)
4. lotne związki organiczne (NMLZO)
5. metale ciężkie (kadm, ołów, rtęd)
6. trwałe zanieczyszczeni organiczne (TZO) – Polska raportuje : PCDD/PCDF, HCB, 

benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k) fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, 
PCB, HCH

7. pył  zawieszony (TSP, PM10, PM2,5)

Zanieczyszczenia objęte konwencją i protokołami wymienione są w ustawie z dnia
17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji
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1. Konwencja Genewska z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości (ratyfikowana).

Zakres prowadzonych prac

• przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu przyziemnego,

• inwentaryzacja emisji i monitoring jakości powietrza,

• standardy emisyjne w oparciu o BAT dla energetyki, różnych gałęzi przemysłu i 
działalności, ograniczanie emisji z transportu oraz ograniczenie amoniaku z 
rolnictwa,

• dopuszczalne zawartości zanieczyszczeo w produktach,

• oceny oddziaływao zanieczyszczeo na ekosystemy i zdrowie ludzkie,

• analizy techniczno-ekonomiczne.
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Protokół Montrealski z 1987 r. w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, do 
konwencji wiedeoskiej (ratyfikowany).

2. Konwencja Wiedeoska z 1985 r. o ochronie warstwy ozonowej
(ratyfikowana).

Cel konwencji

Ograniczenie produkcji oraz wprowadzania do obrotu substancji zubożających
warstwę ozonową bezpośrednio odpowiedzialnych za zanikanie warstwy
ozonowej.

Cele konwencji zostały uszczegółowione w protokole:
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2. Konwencja Wiedeoska z 1985 r. o ochronie warstwy ozonowej
(ratyfikowana).

Zanieczyszczenia lub ich grupy objęte Konwencją i protokołem:

1. bromek metylu (bromometan),
2. chlorofluorowęglowodory (CFCs),
3. halony,
4. tetrachlorometan (TCM, tetrachlorek węgla),
5. wodorochlorofluorowęglowodory (HCFCs),
6. 1,1,1,-trichloroetan (metylochloroform),
7. bromochlorometan (BCM),
8. bromoetan,
9. bromofluoroweglowodory (HBFC),
10. 1-bromopropan,
11. chlorometan (chlorek metylu CH3Cl),
12. dibromodifluorometan (halon-1202),
13. trifluorojodometan (jodek trifluorometylu CF3I)

7 ostatnich substancji nie jest ujętych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - nie są stosowane na
terenie naszego kraju.



11

3. Konwencja z Aarhus z 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeostwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska (ratyfikowana).

Cel konwencji
Przyczynienie się do ochrony prawa każdej osoby, z obecnego oraz przyszłych
pokoleo, do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności,
gwarantowanie, w sprawach dotyczących środowiska, uprawnienia do dostępu do
informacji, udziału społeczeostwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do
wymiaru sprawiedliwości .

Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeo, do Konwencji z Aarhus
(podpisany, nieratyfikowany).

Cele konwencji zostały uszczegółowione w protokole:
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3. Konwencja z Aarhus z 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeostwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowisk (ratyfikowana).

Zanieczyszczenia lub ich grupy objęte Konwencją 
i protokołem:

60 zanieczyszczeo uwalnianych do powietrza

– prawie wszystkie z tych zanieczyszczeo wymienione są w pozostałych
konwencjach i protokołach oraz wszystkie zostały objęte ustawą z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
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Protokół z Kioto z 1997 r. do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (ratyfikowany).

4. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych z 1992 r. w sprawie zmian klimatu, 
zwana „konwencją klimatyczną” (ratyfikowana).

Cel konwencji

Zredukowanie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze do poziomu, który nie 
wywoła istotnych zmian w klimacie.

Cele konwencji zostały uszczegółowione w protokole:
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4. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych z 1992 r. w sprawie zmian klimatu, 
zwana „konwencją klimatyczną” (ratyfikowana).

Zanieczyszczenia lub ich grupy objęte Konwencją i protokołem:

Kraje, które zdecydowały się na ratyfikację, zobowiązały się do redukcji do 2012
roku własnych emisji o wynegocjowane wartości zestawione w załączniku do
protokołu (co najmniej 5% poziomu emisji z 1990, z wyjątkami np. Polski)
następujących gazów powodujących efekt cieplarniany (objętych ustawą o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji):

• dwutlenku węgla CO2,
• metanu CH4, 
• tlenku diazotu N2O, 
• fluorowęglowodorów HFC, 
• perfluorowęglowodorów PFC,
• sześciofluorku siarki SF6
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5. Konwencja Sztokholmska z 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeo 
organicznych (ratyfikowana).

Cel konwencji

Ochrona środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi przed trwałymi
zanieczyszczeniami organicznymi poprzez zakazanie (wyeliminowanie w
możliwie szybkim czasie lub ograniczenie produkcji) wprowadzania do obrotu i
stosowania tych substancji oraz wprowadzania środków kontroli ich emisji.
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5. Konwencja Sztokholmska z 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeo 
organicznych (ratyfikowana).

Zanieczyszczenia lub ich grupy objęte Konwencją:

1. aldryna,
2. chlordan,
3. chlordekon,
4. dieldryna,
5. dichlorodifenylotrichloroetan (DDT),
6. dioksyny i furany (PCDD/PCDF),
7. endryna,
8. heksabromobifenyl,
9. heksachlorobenzen (HCB),
10. heksachlorocykloheksan (HCH),
11. heptachlor,
12. lindan,
13. mirex,
14. polichlorowane bifenyle (PCB),
15. toksafen,
16. 4 węglowodory aromatyczne (WWA): benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, ideno(1,2,3-cd)piren.

Objęte ustawą z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.
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Obowiązki wynikające z regulacji Unii Europejskiej

Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza w dużej mierze
jest pochodną wymienionych zobowiązao międzynarodowych.

Czynny udział Unii Europejskiej w konwencjach i protokołach był impulsem dla
powstania zarówno ogólnych programów działao, jak i szeregu aktów
prawnych zobowiązujących Paostwa Członkowskie do podjęcia konkretnych
kroków na rzecz redukcji zanieczyszczeo wprowadzanych do powietrza.

Wszystkie wymagania w zakresie ochrony powietrza związane są
z bilansowaniem ponieważ racjonalne działanie na rzecz ograniczenia
zanieczyszczeo można podejmowad na podstawie rzetelnej informacji
(o wielkości emisji).
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Obowiązki wynikające z regulacji Unii Europejskiej

Wymagania związane z bilansowaniem:

bezpośrednio wobec podmiotów – obowiązek określania rocznej wielkości
emisji:

• Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeo –
rozporządzenie (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeo i zmieniające dyrektywę Rady
91/689/EWG i 96/61/WE – wykonujące Protokół PRTR na poziomie UE.

pośrednio – poprzez inne wymagania - I grupa (wymagania dla kraju i
pośrednio dla podmiotów – niezbędna transpozycja do przepisów krajowych):

• krajowe pułapy emisji
• standardy emisyjne
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
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Obowiązki wynikające z regulacji Unii Europejskiej

pośrednio – poprzez inne wymagania II grupa:

• system oceny jakości powietrza – mający na celu utrzymanie jakości powietrza w
rejonach gdzie jest dobra oraz poprawy na pozostałych obszarach. Na system
składa się szereg elementów tj. kryteria jakości powietrza, monitorowanie i
prowadzenie oceny jakości powietrza, tworzenie planów oraz programów
naprawczych dla obszarów, na których jakośd powietrza nie odpowiada przyjętym
kryteriom,

• ochrona powietrza przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi – zakazanie
wprowadzania do obrotu i stosowania tych substancji oraz wprowadzanie
środków kontroli ich emisji,

• ochrona warstwy ozonowej – przepisy dot. substancji zubożających warstwę
ozonową wprowadzają zakaz produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania
substancji kontrolowanych, ścisłą kontrolę przywozu i wywozu tych substancji.

W przypadku II grupy - bilansowanie emisji jest istotne ze względu na – koniecznośd
posiadania informacji – przepisy nie wprowadzają natomiast bezpośrednich
obowiązków związanych z bilansowaniem emisji.
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Obowiązki wynikające z regulacji Unii Europejskiej

EUROPEJSKI REJESTR UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEO 
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Obowiązki wynikające z regulacji Unii Europejskiej

EUROPEJSKI REJESTR UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEO 

Art. 5
Sprawozdawczośd operatorów

Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów 
działalności określonych w załączniku I (instalacje IPPC + kilka innych działalności), 
z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności w nim określonych, zgłasza 
co roku właściwemu organowi dane ilościowe wraz z podaniem, czy dane te są
oparte na pomiarze, obliczeniu, oszacowaniu, w odniesieniu do:

• uwolnieo do powietrza (…) jakiegokolwiek z zanieczyszczeo określonych w 
załączniku II, dla którego obowiązująca wartośd progowa określona w 
załączniku II jest przekroczona;
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Obowiązki wynikające z regulacji Unii Europejskiej

EUROPEJSKI REJESTR UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEO 

1.  Wskazanie metod ustalania wielkości emisji

Przygotowując sprawozdanie, operator wykorzystuje najlepsze dostępne
informacje, które mogą obejmowad dane z monitorowania, wskaźniki emisji,
równania bilansu masy, pośrednie monitorowanie lub inne obliczenia, oceny
techniczne oraz inne metody (zapewniające jakośd przekazywanych przez siebie
informacji) oraz zgodne z metodykami uznanymi na poziomie
międzynarodowym, jeśli są one dostępne.
Wytyczne Komisji Europejskiej wskazują zakres metod ustalania wielkości
uwolnieo.

2.   Wskazanie ORIENTACYJNEGO wykazu zanieczyszczeo uwalnianych do powietrza, 
właściwych dla poszczególnych działalności.



23

Obowiązki wynikające z regulacji Unii Europejskiej

Celem dyrektywy 2001/81/WE jest ograniczenie wprowadzania do powietrza
zanieczyszczeo o charakterze transgranicznym, przyczyniających się do
zakwaszenia, eutrofizacji gleby i powstawania ozonu przyziemnego. Dyrektywa
2001/81/WE nakłada na paostwa członkowskie obowiązek ograniczenia,
najpóźniej do 2010 r., rocznych krajowych emisji:

• ditlenku siarki SO2, 
• tlenków azotu NOx, 
• niemetanowych lotnych związków organicznych NMLZO, 
• amoniaku NH3

do poziomów określonych w załączniku. 

Trwają prace nad rewizją dyrektywy i należy spodziewad się znacznego
zaostrzenia pułapów w 2020 r. oraz włączenia pyłów drobnych PM2,5 ze
względu na ich silnie negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

1. Dyrektywa 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów 
emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza

KRAJOWE PUŁAPY EMISJI
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Pułapy emisji krajowej 2010 – 2020 
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Pułapy emisji krajowej 2010 – 2020 
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Pułapy emisji krajowej 2010 – 2020 
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Pułapy emisji krajowej 2010 – 2020 
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Pułapy emisji krajowej 2010 – 2020 
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Pułapy emisji krajowej 2010 – 2020 

01. Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii
Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe
Ciepłownie
Rafinerie
Przemiany paliw stałych
Kopalnictwo surowców energetycznych i inne przemysły energetyczne

02. Procesy spalania poza przemysłem
Sektor usług
Gospodarstwa domowe 
Rolnictwo, leśnictwo i inne 

03. Procesy spalania w przemyśle
Spalanie w kotłach, turbinach gazowych i silnikach
Procesy spalania z kontaktem i bez kontaktu 

KTÓRE  SEKTORY  ODPOWIADAJĄ  ZA EMISJE „ze spalania”
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Obowiązki wynikające z regulacji Unii Europejskiej

W Traktacie określone zostały limity emisji dla dużych źródeł spalania paliw, 
objętych dyrektywą 2001/80/WE.
Poziomy emisji zawarte w Traktacie dotyczą emisji:

• ditlenku siarki SO2,

• tlenków azotu NOx

z dużych źródeł spalania i ustalone zostały dla lat: 2008, 2010 i 2012. 

2. Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, załącznik XII, 

częśd 13, lit D, sekcja 2 

KRAJOWE PUŁAPY EMISJI
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Pułapy emisji sektorowej dla LCP
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Pułapy emisji sektorowej dla LCP
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Obowiązki wynikające z regulacji Unii Europejskiej

1. Dyrektywa 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania 
zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,

STANDARDY EMISYJNE I POMIARY

2. Dyrektywa 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji 
programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeo 
powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu ditlenku tytanu,

3. Dyrektywa 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 (+ zmiana dyrektywą 2004/42/WE),

4. Dyrektywa 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów,

5. Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeo do 
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania,

6. Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola),
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STANDARDY EMISYJNE I POMIARY

Wymienione przepisy, poprzez określenie standardów emisyjnych dla instalacji, wpływają na
warunki eksploatacji oraz wymagania techniczne określonego typu obiektów i stanowią istotny
instrument w ograniczaniu krajowej emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza.

W dokumentach tych standardy emisyjne zostały określone dla następujących zanieczyszczeo:

• antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt+miedź+mangan+nikiel+wanad (2000/76/WE),
• azbest (87/217/EWG),
• chlorowodór (2000/76/WE),
• dioksyny i furany (2000/76/WE) wyrażone poprzez równoważnik toksyczności (I-TEQ),
• ditlenek siarki (2000/76/WE, 2001/80/WE, 92/112/EWG),
• fluorowodór (2000/76/WE),
• kadm+tal (2000/76/WE),
• lotne związki organiczne (1999/13/WE),
• pył zawieszony całkowity TSP (2000/76/WE, 2001/80/WE, 87/217/EWG, 92/112/EWG),
• rtęd (2000/76/WE), 
• substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako TOC(2000/76/WE),
• tlenki azotu (2000/76/WE, 2001/80/WE),
• tlenek węgla (2000/76/WE).
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1.Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE

OGRANICZANIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

2. Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów 
projektowych Protokołu z Kioto

3.Dyrektywa 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w 
celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych

Dotyczą systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
którego celem jest promowanie obniżania emisji gazów cieplarnianych w
sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny.

Wszystkie instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji
obowiązane są do monitorowania wielkości emisji CO2.
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- brak bezpośrednich obowiązków związanych z bilansowaniem emisji.

decyzja non-ETS - w 2009 r. został przyjęty pakiet klimatyczno-energetyczny, którego
głównym założeniem jest osiągniecie 20% redukcji GHG do 2020 roku przez Unię
Europejską, w stosunku do poziomu emisji z 1990 roku. Dwoma kluczowymi
elementami przyjętego pakietu, określającymi ramy prawne zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych i w praktyce ustanawiającymi „limity” emisji dla poszczególnych
paostw członkowskich UE, są dyrektywa 2009/29/WE oraz decyzja 2009/406/WE
non ETS.

rozporządzenie w sprawie f-gazów - ograniczenie emisji fluorowanych gazów
cieplarnianych ma zostad osiągnięte poprzez ograniczanie stosowania, odzysk i
niszczenie tych gazów oraz etykietowanie i unieszkodliwianie produktów i urządzeo
zawierających „f- gazy”.

4. Decyzja 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie wysiłków podjętych przez 
paostwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu 
realizacji do roku 2020 zobowiązao Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS)

5.Rozporządzenie nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych 
gazów cieplarnianych

OGRANICZANIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
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Przepisy krajowe zobowiązujące podmioty do monitorowania i raportowania emisji

• OBOWIĄZAKI POMIAROWE

• MONITOROWANIE EMISJI CO2 – ROCZNY RAPORT

• SPORZĄDZANIE WYKAZÓW OPŁATOWYCH

• SPRAWOZDANIE PRTR

• SPRAWOZDANIE OS-1

• ROCZNY RAPORT DO KRAJOWEJ BAZY 
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Przepisy krajowe zobowiązujące podmioty do monitorowania i raportowania emisji

OBOWIĄZKI POMIAROWE

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.) 

art. 147

1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych 
pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody. 

2. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ciągłych 
pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości 
substancji lub energii. 

4. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której 
emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych 
pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. 

Art. 148.

1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, o których mowa w
art. 147 ust. 1 i 2, oraz pomiarów ilości pobieranej wody, o których mowa w art. 147
ust. 1.
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OBOWIĄZKI POMIAROWE

Rozporządzenie Minister Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagao w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz. U. Nr 206, poz. 1291).

Instalacje spalania paliw - obowiązek pomiarowy dotyczy instalacji wymagających pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, do których
stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, w tym turbin gazowych.

• Pomiarami objęte są następujące zanieczyszczenia : pył ogółem, SO2, NOx, CO.
• Pomiary wykonuje się w sposób ciągły dla instalacji o łącznej nominalnej mocy cieplnej

powyżej 100 MW (w kominie) i okresowy, w pozostałych przypadkach (2 x do roku, 1 x )
• Rozporządzenie określa zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania pomiarów

Instalacje spalania i współspalania odpadów – pomiary ciągłe i okresowe, w zależności od
rodzaju emitowanej substancji.

Instalacje do produkcji lub obróbki wyrobów zawierających azbest – okresowe pomiary raz na
sześd miesięcy.

Instalacje do produkcji dwutlenku tytanu – okresowe pomiary raz na rok.

Instalacje, w których używane są rozpuszczalniki organiczne - obowiązek pomiarowy dotyczy
instalacji, do których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, jeżeli
spełnienie wymagao wynikających z tych przepisów wymaga stosowania urządzeo
ograniczających wielkośd emisji LZO.

• pomiary ciągłe albo okresowe LZO w zależności od ilości LZO wprowadzanych do
powietrza z jednego emitora (10 kg/h).
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OBOWIĄZKI POMIAROWE 

Rozporządzenie Minister Środowiska określa:

1) rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 
urządzenia, które (...) przekazuje się właściwym organom ochrony środowiska oraz 
WIOŚ – wszystkie do których wykonywania prowadzący instalacje są zobowiązani;

2) terminy i sposób prezentacji danych, o których mowa w pkt 1.
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MONITOROWANIE EMISJI CO2 – ROCZNY RAPORT

Ustawa
(jeszcze) z dnia 22 grudnia 2004 r. 

o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
(Dz.U. Nr 281, poz. 2784, z późn. zm.)

Art. 40.

1. Prowadzący instalację, któremu przyznano uprawnienia do emisji, jest obowiązany
do monitorowania wielkości emisji i rozliczania uprawnieo.

2. Rozliczenia uprawnieo do emisji dokonuje się na podstawie rocznego raportu
sporządzanego na dzieo 31 grudnia roku poprzedniego.

Art. 41. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia
wiarygodności informacji o wprowadzanych do powietrza substancjach objętych
systemem, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób monitorowania wielkości emisji;

2) częstotliwośd przekazywania danych dotyczących monitorowanych wielkości emisji;

3) zakres informacji zawartych w rocznym raporcie;

4) formę i układ rocznego raportu;

5) sposób weryfikacji rocznych raportów.
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MONITOROWANIE EMISJI CO2 – ROCZNY RAPORT

Rozporządzenie Minister Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu 
monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu 

uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 183, poz. 1142)

Dla każdej instalacji objętej systemem prowadzący instalacje raportuje wielkośd emisji
CO2, przy czym wskaźnik emisji dla biomasy wynosi zero. Bilansowanie emisji CO2
opiera się przede wszystkim na obliczeniach z parametrów paliw i surowców, a nie na
pomiarach, m.in. ilośd energii chemicznej wprowadzonej w paliwach.

Roczny raport, po zweryfikowaniu przez uprawnionych audytorów, przekazuje się
organowi właściwemu do wydania zezwolenia oraz KASHUE do 31 marca każdego roku.
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SPORZĄDZANIE WYKAZÓW OPŁATOWYCH

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.) 

Art. 284. 1. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokośd 
należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. 

Art. 286. 1. Podmiot korzystający ze środowiska (w terminie do kooca miesiąca 
następującego po upływie każdego półrocza), przedkłada marszałkowi województwa 
wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do 
ustalenia wysokości opłat oraz wysokośd tych opłat. 

Przepisy nie określają sposobu ustalania wielkości emisji na potrzeby systemu
opłat.
Należy płacid za „wszystkie” emitowane zanieczyszczenia.
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Przepisy krajowe zobowiązujące podmioty do monitorowania i raportowania emisji

SPORZĄDZANIE WYKAZÓW OPŁATOWYCH

Wzory wykazów zawierających informacje  i dane o zakresie korzystania ze środowiska 
oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji 
i danych  określa rozporządzenie Ministra Środowiska.



45
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SPORZĄDZANIE WYKAZÓW OPŁATOWYCH

Rozporządzenie Rady Ministrów określające jednostkowe stawki opłat

określa de facto rodzaje zanieczyszczeo, za które należy ponosid  opłaty - każde 
emitowane zanieczyszczenie można przyporządkowad do jakiejś pozycji
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SPRAWOZDANIE OS-1

USTAWA
z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej 
(Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)

Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazania danych statystycznych, w 
tym:

• sprawozdania OS-1 - sprawozdanie o emisji zanieczyszczeo powietrza oraz o stanie 
urządzeo oczyszczających,

• sprawozdania G-10 – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej 
zawodowej

w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni

W objaśnieniach do formularzy sprawozdao:
 wielkośd emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeo pyłowych i gazowych należy 

podad zgodnie z przedkładanym marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska wykazem zawierającym informacje i dane o 
rodzajach i ilości zanieczyszczeo wprowadzanych do powietrza objętych opłatami 
wnoszonymi na rachunek urzędu marszałkowskiego.
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ROCZNY RAPORT DO KRAJOWEJ BAZY 

Ustawa 
z dnia 17 lipca 2009 r. 

o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.)

art. 7.

1. Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do
kooca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art.6 ust. 2 pkt 1-5,
dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

2. W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją
instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu jest prowadzący
instalację.

3. Wielkości emisji ustala się na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o
wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników
emisji.

art. 59 

Pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1, podmiot korzystający ze środowiska sporządza za 
rok 2010 i wprowadza do Krajowej bazy w terminie do kooca lutego 2011r.
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ROCZNY RAPORT DO KRAJOWEJ BAZY 

art. 7.

4. Minister właściwy do spraw środowiska może określid, w drodze rozporządzenia,
sposoby ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji, kierując się
potrzebą zapewnienia ich wiarygodności i spójności oraz biorąc pod uwagę rozwój w
zakresie dostępnych metod i technologii służących redukcji emisji.

7. Minister właściwy ds. środowiska określi, w drodze do rozporządzenia, wzór 
formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy, kierując się 
potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania bazy oraz jednolitości i 
kompletności danych zawartych w bazie.
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ROCZNY RAPORT DO KRAJOWEJ BAZY 
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ROCZNY RAPORT DO KRAJOWEJ BAZY

Dane lokalizacyjne  zakładu
współrzędne geograficzne, gmina, powiat, województwo

Dane identyfikujące działalnośd - sektor, rodzaj 
aktywności, grupę bilansową (ETS, PRTR, LCP, …)

Parametry techniczne emitorów i urządzeo redukcyjnych 
przewód (h, d, V, T, …), urządzenia redukcyjne (, …)

Parametry technologiczne instalacji - źródeł 
moc, wydajnośd, …

Charakterystyka  technologiczna
rodzaje i zużycie surowców, rodzaje i ilośd produktów, …

Rodzaje substancji, wielkości emisji, …
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ROCZNY RAPORT DO 
KRAJOWEJ BAZY

Wykaz gazów cieplarnianych 
i innych substancji 
wprowadzanych do 
powietrza, 
objętych systemem 
zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych 
substancji, określa załącznik 
do ustawy.
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Metody określania wielkości emisji

Obowiązujące w kraju przepisy nie określają sposobu ustalania rocznej wielkości emisji
poszczególnych zanieczyszczeo (za wyjątkiem instalacji objętych ETS w zakresie CO2).

Możliwośd określenia sposobów ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów
instalacji daje art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.)
stanowiący delegację dla Ministra Środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia,
takich sposobów.

Możliwe metody określania wielkości emisji:

• POMIAR

• WSKAŹNIKI OPRACOWANE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW INSTALACJI
(krajowe)

• WSKAŹNIKI WŁASNE
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Problematyka:

1. Ustalenie jakie zanieczyszczenia z listy do bilansowania emitowane są przez
poszczególne rodzaje instalacji. Wytyczne PRTR zawierają orientacyjny wykaz
zanieczyszczeo dla poszczególnych branż, ale wykaz ten nie uwzględnia różnic dla
poszczególnych instalacji wynikających m.in. ze stosowanej technologii,
stosowanego paliwa, technik ochrony środowiska, itd.

2. Podmioty są zobowiązane do prowadzenia pomiarów wielkości emisji substancji
innych niż sprawozdawanych do PRTR czy Krajowej bazy (np. instalacje
spalania/współspalania paliw – pomiary substancji organicznych w postaci gazów i
par wyrażone jako TOC, metodą ciągłej detekcji płomieniowo – jonizacyjnej, a do
PRTR i KB – NMLZO)

3. Właściwy dobór sposobu określania wielkości emisji do rodzaju instalacji

4. Po opracowaniu metody jeden raport powinien służyd rozliczaniu zakładu z emisji do
powietrza (obecnie – niespójności z wykazem opłatowym)

5. Wprowadzenie przepisów uniemożliwiających ściąganie opłat „wstecz” za nowe
substancje do tej pory nie wykazywane przez podmioty korzystające ze środowiska



SUBSTANCJE

Niespójności pomiędzy wykazem substancji określonym w załączniku do ustawy o 
systemie zarządzania emisjami, a listą opłatową (określoną w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska)

Problemy kwalifikacji substancji do grupy niemetanowych lotnych związków organicznych 
(NMLZO) - poz. 41 w załączniku do ustawy, obejmującej wszystkie lotne związki 
organiczne poza metanem. 

W systemie opłat dla ułatwienia przyjęto stawkę zł/kg w przeliczeniu na całkowity węgiel
organiczny, w przypadku instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w
których stosowane są rozpuszczalniki organiczne objętych standardami emisyjnymi, jeżeli
spełnienie tych standardów wymaga stosowania urządzeo ograniczających wielkośd emisji
– czyli w przypadku obowiązku prowadzenia pomiarów, gdzie oznaczany jest TOC.
Na potrzeby PRTR, dyrektywy NEC i w związku z tym Krajowej bazy wymagana jest
wielkośd emisji NMLZO w kg, a nie w przeliczeniu na TOC.

54

Metody określania wielkości emisji



SUBSTANCJE

W odrębnych pozycjach na liście w załączniku do ustawy o systemie zarządzania emisjami można 
znaleźd substancje zaliczane do NMLZO: 

 benzen (poz. 12), 
 chlorek winylu (poz. 19),
 czterochloroetylen (PER) (poz. 24)
 czterochlorometan (poz. 25), 
 dwuchlorometan (poz. 29),
 tlenek etylenu (poz. 53),
 trichlorobenzeny [wszystkie izomery] (TCB) (poz. 58),
 trichloroetylen (poz. 59), 
 trichlorometan (poz. 60), 
 1,1,1,-trichloroetan (poz. 62), 
 1,1,2,2-tetrachloroetan (poz. 63), 
 1,2-dwuchloroetan (poz. 65). 

Raportując dane o emisjach odrębnie wykazuje się ww. NMLZO. Natomiast w pozycji NMLZO 
(poz. 41) podaje się sumę wszystkich substancji zakwalifikowanych jako NMLZO, łącznie z tymi 
podawanymi w odrębnych pozycjach.
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SUBSTANCJE

Poza wymienionymi substancjami,  szereg substancji z grup określonych w rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska zaliczonych będzie do LZO:
poz. 2 - aldehydy alifatyczne i ich pochodne, 
poz. 3 - aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, 
poz. 4 - alkohole alifatyczne i ich pochodne, 
poz. 5 - alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, 
poz. 6 - aminy i ich pochodne, 
poz. 24 - etery i ich pochodne, 
poz. 29 - ketony i ich pochodne, 
poz. 32 - kwasy organiczne, ich związki pochodne, 
poz. 39 - organiczne pochodne związków siarki, 
poz. 62 - węglowodory alifatyczne i ich pochodne, 
poz. 63 - węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, 
poz. 65 - związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe, 
poz. 66 - związki heterocykliczne, 
poz. 67 - związki izocykliczne. 
poz. 1 – akrylonitryl, 
poz. 20 – tetrachlorek węgla (czyli czterochlorometan (TCM) – poz. 25 w załączniku do ustawy o 

systemie zarządzania emisjami)
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PYŁY

W załączniku do ustawy wyróżniamy:
 pył zawieszony całkowity TSP (Total Suspended Particulates, pył ogółem, 

określany bez separacji frakcji),
 pył zawieszony PM10,
 pył zawieszony PM2,5.

Podział pyłów nie jest zbieżny z podziałem pyłów określonym w rozporządzeniu w 
sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Na potrzeby tych dwóch systemów 
dane o wielkości emisji pyłów podaje się w różny sposób.

Na potrzeby raportu do Krajowej bazy, w przypadku posiadania danych 
dotyczących podziału frakcyjnego, oprócz wielkości emisji pyłu zawieszonego 
całkowitego TSP, należy również podad wielkośd emisji PM10 i PM2,5.
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Metody określania wielkości emisji na przykładzie instalacji 
spalania paliw 

Instalacje spalania paliw stanowią jedno z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczenia
powietrza zarówno w skali globalnej (duże źródła spalania odprowadzające
zanieczyszczenia wysokimi emitorami mające wpływ na stan jakości powietrza w całej
Polsce i odpowiadające za transgraniczne przenoszenie zanieczyszczeo), jak i w skali
lokalnej – małe kotły znajdujące się w sektorze bytowo-komunalnym (niska emisja).

Wielkości emisji zanieczyszczeo z instalacji spalania paliw zależą od szeregu czynników, w 
tym od: 

• rodzaju i mocy źródeł,
• rodzaju urządzeo ochronnych, 
• rodzaju i parametrów spalanego paliwa. 

Czynniki te są szczególnie istotne przy opracowywaniu wskaźników dla poszczególnych 
zanieczyszczeo i tworząc taki podział należy o tym pamiętad.

Poniżej propozycja metod określania wielkości emisji (nie ujętych w przepisach).
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POMIAR CIĄGŁY – wymagane pomiary dla SO2, NOx, pyłu i CO.

Instalacje spalania paliw wymagające prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji 
do powietrza. 

Ciągłe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji spalania paliw o łącznej
nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW; łączną nominalną moc cieplną
instalacji spalania paliw stanowi suma nominalnych mocy cieplnych źródeł, z których gazy
odlotowe są odprowadzane wspólnym emitorem; źródło oznacza stacjonarne urządzenie
techniczne, w którym następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia energii,
nominalna moc cieplna źródła oznacza ilośd energii wprowadzonej w paliwie do źródła w
jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu.

Trzeba przesądzid, czy sposób określania wielkości emisji, w przypadku wystąpienia przerw
w wykonywaniu ciągłych pomiarów wielkości emisji, powinien opierad się na uzupełnianiu
wyników pomiarów ciągłych tak, jak w przypadku oceny dotrzymywania standardów
emisyjnych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005r./§ 12 ust. 4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.04.2011r.), czy emisję w tych okresach
należy bilansowad z opracowanych wskaźników.
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POMIAR OKRESOWY - wymagane pomiary dla SO2, NOx, pyłu i CO .

Okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji spalania paliw
wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo
pozwolenia zintegrowanego, do których stosuje się przepisy rozporządzenia w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji (z wyjątkiem instalacji objętych obowiązkiem ciągłych
pomiarów emisji).

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (rozporządzenie MŚ z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia) wymagają instalacje energetyczne o
nominalnej mocy cieplnej od:

5 MW – opalane węglem kamiennym;
10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, benzyną (…), z tym że
nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym (…)
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POMIAR OKRESOWY - wymagane pomiary dla SO2, NOx, pyłu i CO.

Pozwolenia zintegrowanego (rozporządzenie MŚ z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości) wymagają instalacje spalania
paliw powyżej:
50 MW (moc liczona z wartości opałowej na wejściu do instalacji) - w związku z tym
okresowych pomiarów wymagają instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego i nie
wymagające prowadzenia pomiarów ciągłych, czyli o nominalnej mocy cieplnej od ponad
50 MW (dla całej instalacji) do 100 MW (w jednym emitorze);

Dla każdej instalacje spalania paliw objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji -
instalacje spalania z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub
komunalnych o nominalnej mocy cieplnej, rozumianej jako ilośd energii wprowadzonej do
instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu, ponad 20 MW
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji
objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji) prowadzący
instalacje raportuje m.in. ilośd energii wprowadzonej w paliwach.
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POMIAR OKRESOWY - wymagane pomiary dla SO2, NOx, pyłu i CO.

Ustalenie wielkości emisji dla - instalacje wymagające prowadzenia okresowych pomiarów
wielkości emisji do powietrza i objęte także systemem handlu uprawnieniami do emisji –
zobowiązane są do prowadzenia pomiarów 2 x w ciągu roku oraz określenia wielkości
energii chemicznej wprowadzonej w paliwie w trakcie roku (raport ETS) – może opierad się
o te parametry.
Pomiar i wskaźnik emisji ustalany w trakcie pomiaru w kg/GJ oraz wielkośd energii
chemicznej wprowadzanej w paliwie.

Ustalenie wielkości emisji dla pozostałych instalacji wymagających pomiarów okresowych,
ale nie objętych systemem ETS (5/10/15 – 20 MW) może byd oparte o pomiary okresowe
(2 pomiary w ciągu roku).

Ponieważ dla takich instalacji nie sporządza się raportów w zakresie ETS zawierających
wielkośd energii chemicznej wprowadzonej w paliwie, należy przeanalizowad i ustalid skąd
uzyskad – ilośd zużytych paliw wraz z wartością opałową każdego z nich lub jak ustalid
wielkości emisji na innej podstawie.
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WSKAŹNIKI OPRACOWANE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW INSTALACJI

Dla pozostałych instalacji nie objętych pomiarami oraz pozostałych zanieczyszczeo, dla
których nie ma obowiązku prowadzenia pomiarów, należy opracowad wskaźniki emisji.

W KOBiZE rozpoczęto prace nad opracowaniem takich wskaźników, reprezentatywnych
dla kraju. Dla takiego zadania warto będzie wykorzystad pomiary już wykonane, które
są w dyspozycji zakładów i WIOŚ, co może znacząco przyspieszyd prace w tym zakresie.
Problemem będzie tylko, na jakiej podstawie, w jakiej strukturze źródeł (moce, paliwa,
urządzenia redukcyjne) i w jakiej formie takie informacje powinny trafid do KOBiZE.

Dla instalacji zobowiązanych do prowadzenia pomiarów będzie można wykorzystad
takie wskaźniki do określenia emisji zanieczyszczeo nieobjętych pomiarami - dla
pomiarów ciągłych w oparciu o strumieo objętości spalin dla zanieczyszczeo gazowych
oraz wielkośd emitowanego pyłu – dla zanieczyszczeo stałych lub ilośd energii
chemicznej wprowadzanej w paliwie zarówno dla instalacji, w której prowadzone są
pomiary ciągłe jak i okresowe.

Dla pozostałych instalacji, nie objętych obowiązkiem wykonywania pomiarów,
wskaźniki najprawdopodobniej będą określane w mg czy kg na ilośd spalonego paliwa.
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WSKAŹNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SUBSTANCJI I INSTALACJI

W przypadku prowadzenia własnych pomiarów (obowiązkowych lub
nieobowiązkowych), podmioty będą mogły na ich podstawie opracowad
i wykorzystywad własne wskaźniki emisji – rozporządzenie dot. sposobów
ustalania wielkości emisji określi warunki stosowania własnych wskaźników.

Ustalone zgodnie z przepisami własne wskaźniki emisji będą wówczas
stosowane zamiast krajowych wskaźników, natomiast sposób określania
wielkości emisji pozostanie ten sam.
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