
 

NOWA USTAWA październik  2015 r. 

10 września br. weszła w życie nowa ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r.                                     

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 

poz. 1223). Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w trzecim okresie 

rozliczeniowym przypadającym na lata 2013–2020 i  wprowadza nowe 

rozwiązania dla przedsiębiorców w zakresie handlu uprawnieniami do emisji,       

w szczególności: 

nowy sposób dystrybucji uprawnień do emisji - obok bezpłatnego 

przydziału uprawnień do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym, 

przewiduje funkcjonowanie systemu sprzedaży uprawnień na aukcji 

(krajowej platformie aukcyjnej prowadzonej przez spółki prowadzące 

rynek giełdowy i pozagiełdowy),  

możliwość uzyskania określonej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji       

w zamian za poczynione inwestycje dla instalacji wytwarzających energię 

elektryczną, 

możliwość ubiegania się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji          

na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w celu zachowanie 

konkurencyjności niektórych sektorów przemysłowych wobec podmiotów 

spoza Unii Europejskiej, 

możliwość  wymiany niewykorzystanych jednostek CER i ERU                              

na uprawnienia do emisji, 

zwolnienie z opłat za korzystanie ze środowiska dla podmiotów 

korzystających ze środowiska (będących prowadzącym instalację lub 

operatorem statków powietrznych), które dokonały rozliczenia emisji 

uprawnieniami do emisji (zakupionymi lub otrzymanymi w ramach 

przydziału, który został jednak opłacony w sposób określony w art. 18 

ustawy). 

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż eksploatacja instalacji jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia, 

co oznacza konieczność uzyskania nowych zezwoleń (które będą wydawane, tak jak obecnie, w drodze decyzji 

administracyjnej organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza). Istnieje możliwość objęcia jednym zezwoleniem emisji z jednej lub większej liczby 

instalacji położonych na terenie tego samego zakładu. 

Ustawa wprowadza także stały obowiązek analizowania aktualności wydanych zezwoleń przez organy właściwe 

do ich wydania - co najmniej raz na 5 lat organ dokonuje analizy wydanego zezwolenia i jeśli z przeprowadzonej 

analizy wynika potrzeba zmiany zezwolenia organ wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmiany 

zezwolenia. 
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Szanowni Państwo! 

Chciałbym wraz ze swoimi 

współpracownikami dzielić się z 

Państwem naszą wiedzą oraz 

informacjami branżowymi.  Po ponad 9 

latach funkcjonowania na rynku, w 

tym roku udało nam się zebrać trwały 

zespół specjalistów.  

Chciałbym też podzielić się z Państwem 

moim doświadczeniem w zakresie 

ochrony środowiska w przemyśle oraz 

wszystkim tym, co w tej tematyce 

przynosi dzień dzisiejszy.  

Zespół nasz dołoży wszelkich starań 

aby przekazywane informacje były dla 

Państwa interesujące i przydatne w 

pracy zawodowej.  

Z przyjemnością poznamy również 

Państwa oczekiwania nt. tematyki i 

formy newslettera.  

Zapraszamy do cyklicznych spotkań z 

Zespołem Kancelarii Ekologicznej.  

                       r.pr. Marcin Kaźmierski  



 

TARGI POLEKO 2015 Październik 2015 

 Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-

SYSTEM, odbędą się w Poznaniu, od 27-30 października 2015 r. na MTP Poznań.  

 

Warto by ć w miejscu, gdzie spotyka si ę cała bran ża! 

najbardziej prestiżowe w kraju targi poświęcone m.in. odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie 

środowiska oraz gospodarce komunalnej 

 

międzynarodowy charakter - reprezentacja liderów branży, 30% zwiedzających targi POL-ECO SYSTEM 

przyjeżdża z zagranicy 

 

prawie 20.000 profesjonalistów aktywnie poszukujących nowych rozwiązań 

 

precyzja odbiorcy – 40 % zwiedzających targi POL-ECO SYSTEM stanowi kadra zarządzająca  

 

pełny przegląd marek z Polski i zagranicy 

 

efektywna promocja nowości 

 

prestiżowe konferencje i debaty 

 

www.kancelariaekologiczna.pl 

Z nieukrywaną przyjemnością w tym roku, 

zapraszamy Państwa również w swoim imieniu.  

Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski, będzie 

jednym z wystawców, a co za tym idzie możecie  

się Państwo z nami spotkać i porozmawiać.  

Pawilon 8A, stanowisko 38.  

                                Do zobaczenia w Poznaniu ! 

                             Zespół Kancelarii Ekologicznej 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               OPINIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO 

Podstawia sporządzenia opinii 

Wiosną bieżącego roku, zespół Kancelarii Ekologicznej pochylił się nad sprawą dotyczącą 

kilkukrotnego porzucenia przy drodze krajowej, dużych ilości odpadków zwierzęcych 

(takich jak: kości, mostki, szyje). Na zlecenie komisariatu policji oraz prokuratury, przez 

Pana Marcina Kaźmierskiego, biegłego sądowego w zakresie ochrony środowiska, została 

opracowana opinia. 

 Zakres opinii  

Opinia, została sporządzona w oparciu o akta sprawy: materiały dowodowe, zdjęcia              

i zeznania świadków. Podstawę opinii stanowiły odpowiedzi na pytania postawione przez 

policję i prokuraturę, mające na celu ustalenie charakteru znalezionych resztek zwierzęcych 

oraz określenie rangi zdarzenia w świetle prawa oraz z punktu widzenia ochrony 

środowiska. Autor opinii, jako główne źródło informacji o porzuconych odpadach, 

wykorzystał faktury od firm zajmujących się ich odbiorem, na których przedstawiona 

została klasyfikacja porzuconego produktu, jego ilość oraz kategoria produktu ubocznego 

pochodzenia zwierzęcego.  W oparciu o zgromadzone w sprawie dowody, a także akty 

prawne, określono ogólny charakter porzuconych resztek zwierzęcych. 

Charakter zdarzenia 

W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy o odpadach, ustalono, iż pozostawione resztki 

poubojowe – stanowią odpad. Na podstawie materiałów dowodowych, takich jak zdjęcia 

czy opisy świadków stwierdzono, iż owe resztki, zostały pozostawione przez jednego 

sprawcę celowo, na co wskazywało powtarzalność zdarzenia oraz to, że były porzucane w 

tych samych miejscach. Autor opinii, bez wyników badań laboratoryjnych, nie był w stanie 

jednoznacznie określić specyfiki znalezionych odpadów. Korzystając jednak                              

z charakterystyki stworzonej przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się utylizacją 

odpadów oraz z faktu, że w momencie zlokalizowania, resztki te były już w znacznym 

stopniu rozkładu, w postaci półpłynnej i wydzielały bardzo nieprzyjemny zapach, można               
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było stwierdzić, iż stanowiły one odpad niebezpieczny, a ich cechy mogły 

powodować zagrożenie epidemiologiczne oraz mogły wywołać negatywny wpływ 

na stan środowiska (wód, gleb).  

Działanie wbrew przepisom 

Wielokrotne porzucenie tak dużej ilości odpadów zwierzęcych, mogło być 

przyczyną istotnego obniżenia jakości środowiska. W rozumieniu ustawy Kodeks 

Wykroczeń, pozostawienie znacznej ilości odpadów pochodzenia zwierzęcego, 

będących w stanie zaawansowanego rozkładu w rowie przydrożnym bez 

wątpienia może powodować jego uszkodzenie, co w rozumieniu art. 100 pkt 3 

stanowi wykroczenie, które jest równoznaczne z zanieczyszczeniem lub 

zaśmieceniem miejsc dostępnych dla publiczności (art. 145).  

Postępowanie to, zostało uznane także jako przestępstwo przeciwko środowisku, 

którym jest w rozumieniu Kodeksu Karnego, składowanie odpadów lub 

substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub 

zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza 

lub powierzchni ziemi, lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym            

w znacznych rozmiarach (art. 183, ust. 1).   

Porzucenie w pasie drogowym, znacznej ilości odpadów zwierzęcych było 

również działaniem przeciw obowiązującym przepisom Ustawy o odpadach, a      

w szczególności zapisom artykułu 16 pkt. 1 który mówi o nakazie  prowadzenia 

gospodarki odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska, w szczególności nie powodowania zagrożenia dla wody, powietrza, 

gleby, roślin lub zwierząt. Według art. 171 Ustawy o odpadach, osoba łamiąca 

powyższe nakazy, podlega karze aresztu lub grzywny. Ponadto, doprowadzając 

do rozkładu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, uniemożliwiono 

dokonania wszystkich możliwych form odzysku i ponownego wykorzystania 

części zwierzęcych, a co za tym idzie naruszono zapisy Ustawy o odpadach, 

mówiące o hierarchii sposobów postępowania z odpadami zgodnie z którą należy 

przygotować odpady do ponownego użycia (art. 17 i 18 ustawy). Naruszone 

zostały także zapisy artykułu 103, ust. 1 mówiące o nakazie składowania 

odpadów na składowisku odpadów. 
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               SYSTEM HANDLEM UPRAWNIENIAMI DO EMISJI 

W ostatnim czasie Kancelaria Ekologiczna zakończyła prace nad wnioskiem o przydział 

bezpłatnych uprawnień w systemie handlu emisjami. Klient posiadający zakład z podinstalacją 

narażoną na ryzyko ucieczki1, objęty systemem handlu emisjami, zlecił Kancelarii sporządzenie 

wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień.  

Polityka UE przeciw zmianom klimatu 

System handlu uprawnieniami do emisji to Unijny system działający od 2005 roku. Obejmuje 

ponad 11 tysięcy instalacji przemysłowych i energetycznych na obszarze Unii Europejskiej. 

System jest częścią polityki UE i ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmian 

klimatu (kobize.pl). Polską instytucją zajmującą się zagadnieniem handlu emisjami jest Krajowy 

Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).  

System obejmuje instalacje których prowadzona działalność powoduje emisję CO2. Instalacje te 

mogą częściowo otrzymać uprawnienia do emitowania określonej ilości dwutlenku węgla.  

Komisja Europejska na podstawie obecnej sytuacji określa ilość uprawnień wprowadzanych na 

rynek. Uprawnienia przyznawane są instalacji na podstawie wielkości produkcji i mają pokrywać 

część wyliczoną dla teoretycznego najmniej emisyjnego zapotrzebowania. Liczba ta 

systematycznie ulega zmniejszeniu, co ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do redukcji 

emisji ze swoich instalacji. Jeżeli instalacja będzie co roku zmniejszała wielkość emisji, 

odpowiednio wypracowana nadwyżka uprawnień może być sprzedawana innym instalacjom, 

które nie posiadają wystarczającej ilości uprawnień. Jedno uprawnienie daje uczestnikowi 

systemu prawo do wyemitowania 1 tony CO2 lub innego gazu cieplarnianego do powietrza. 

Podinstalacja narażona na ryzyko ucieczki emisji 

W zakładzie wyodrębniono dwie podinstalacje, z których jedna wytwarza produkty, kwalifikujące 

ją do pod instalacji narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji (CL), a druga to podinstalacja 

nienarażona na ryzyko ucieczki (non-CL) (na podstawie decyzji z dnia 24 grudnia 2009r). 

Instalacja zużywała dwa rodzaje paliw: gaz ziemny i olej opałowy. 
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1 Komisja Europejska wskazała w 

Decyzji z dnia 24 grudnia 2009r. 

ustalającej, zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, wykaz 

sektorów i podsektorów uważanych 

za narażone na znaczące ryzyko 

ucieczki emisji. Ucieczka emisji 

oznacza ryzyko przeniesienia 

produkcji do krajów, w których brak 

jest sprecyzowanych ograniczeń dla 

przemysłu na emisję dwutlenku 

węgla. Dla tych instalacji określono 

mniej rygorystyczne zasady 

przydziału bezpłatnych uprawnień. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień składa się z elektronicznego formularza NER&C  

i raportu o metodyce, który przedstawia m.in. sposób określenia wielkości przekazanych  

w formularzu. 

Obliczenia do formularza wykonano w oparciu o ilości zużywanego ciepła przez podinstalacje, na 

podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Wielkość emisji CO2, których źródłem są procesy spalania, określa się na podstawie ilości 

zużytego ciepła przez podinstalacje. W tej metodyce istotnym parametrem jest pomiar zużycia 

gazu ziemnego i oleju. Zużycie paliwa dla takiej instalacji może być określane na podstawie 

zapisów dotyczących zakupu bez dalszego rozpatrywania niepewności.  

Na podstawie posiadanych informacji przeliczono ilość gazu na ciepło zużywane przez 

podinstalację CL i non-CL, a następnie ilość emitowanego przez podinstalacje dwutlenku węgla. 

Pierwszym etapem obliczeń było wyznaczenie ilości ciepła wytworzonego przez proces spalania 

gazu ziemnego dla całej instalacji, w każdym miesiącu odniesienia. Ilość zużytego gazu ziemnego 

otrzymano z faktur. Wielkość tą dla każdego miesiąca pomnożono przez wartość opałową gazu 

ziemnego uzyskaną z tabel KOBIZE.  

Następnie posiadając dane o temperaturze i ciśnieniu pary wykorzystywanej przez poszczególne 

urządzenia podinstalacji, obliczono ilość ciepła w kilogramie pary. Otrzymaną wartość 

pomnożono przez maksymalne zużycie pary na godzinę w celu obliczenia zużycia ciepła                  

w jednostce czasu [h]. Wynik ten podzielono przez wielkość produkcji każdego produktu na 

godzinę i otrzymano ilość ciepła zużywanego na wytworzenie kilograma każdego  

z produktów. Aby obliczyć zużycie ciepła w GJ na miesiąc dla podinstalacji narażonej na ryzyko 

ucieczki, wielkość produkcji w każdym miesiącu pomnożono przez ilość ciepła zużywanego przy 

produkcji jednego kilograma produktu. 
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Dodatkowo obliczono produkcję ciepła przez nagrzewnicę, będącą częścią podinstalacji narażonej 

na ryzyko ucieczki. W tym celu maksymalną ilość zużywanego przez nagrzewnicę gazu (wartość 

odczytano z DTR) pomnożono przez wartość opałową gazu (tabele KOBIZE). Otrzymano 

wskaźnik ilości produkowanego ciepła w jednostce czasu [h], który mnożono kolejno przez ilość 

godzin pracy nagrzewnicy w każdym miesiącu.  

Ilość ciepła produkowanego przez nagrzewnice została dodana do wcześniej obliczonych wartości 

ciepła produkowanych przez podinstalację. Suma tych wartości dała całkowitą ilość 

produkowanego ciepła przez podinstalację narażoną na ryzyko ucieczki emisji (CL). 

Ilość ciepła dla podinstalacji nienarażonej na ryzyko ucieczki emisji non-CL obliczono odejmując 

obliczone wartości dla CL od całej instalacji. 

Przydział bezpłatnych uprawnień 

W dalszej kolejności obliczono projektowaną zdolność produkcyjną, a następnie współczynnik 

zdolności produkcyjnej. Z wykonanych obliczeń i wprowadzonych danych do formularza NER&C 

wygenerowane zostały przez niego automatycznie łączne roczne ilości przydzielonych 

bezpłatnych uprawnień. 

Wypełniony formularz NER&C z obliczeniami i raportem o metodyce został poddany weryfikacji 

przez niezależnego weryfikatora. Zweryfikowane i zatwierdzone dokumenty wraz  z wnioskiem 

zostały przekazane przez Klienta do Krajowego Ośrodka Bilansowania  

i Zarządzania Emisjami. Następnie, po sprawdzeniu przez KOBIZE, dokumenty przekazano do 

Komisji Europejskiej celem analizy i wydania decyzji w sprawie przydziału bezpłatnych 

uprawnień. 

Podczas wypełniania formularza dokładano pełnej staranności aby odpowiednio 

przyporządkować emisje do podinstalacji. Kierowano się szczególnie dbałością o wykazanie 

możliwie największego udziału podinstalacji narażonej na znaczące ryzyko ucieczki (CL)  

w emisji z całego zakładu, tak aby maksymalnie zwiększyć liczbę przydzielonych bezpłatnych 

uprawnień. Ostatecznie, w stosunku do planowanego poziomu emisji na rok 2015 podmiot 

uzyskał 92% bezpłatnych uprawnień. 
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