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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(druk nr 1197)

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.

Art. 2.
1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z
późn. zm.) w zakresie:

a) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
b) przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz

przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów
wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,

c) przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju
opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w
oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,

d) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed
zanieczyszczeniem,

e) przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
f) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz.
1683 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), oraz z produktami, urządzeniami i
instalacjami zawierającymi te substancje,

h) przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z
wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi,

i) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
j) przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z

wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr
223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664),
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k) przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem
przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych
przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz
art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(Dz. U. Nr 79, poz. 666);

2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności:
a) opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska,
b) koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
c) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach

państwowego monitoringu środowiska,
d) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen

stanu środowiska,
e) opracowywanie raportów o stanie środowiska,
f) udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym

koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej
Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str.
13);

3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania
ze środowiska;

4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich
skutków;

5) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

6) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z późn. zm.);

7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;

8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
9) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym

przemieszczaniu odpadów;
10) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach

wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145);
11) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku,

podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub
innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;

12) wykonywanie zadań z zakresu:
a) ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(Dz. U. Nr 63, poz. 322),



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z
30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),

c) rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.),

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17
czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
(Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.),

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z
31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

- w zakresie zagrożeń dla środowiska;
[13) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr
215, poz. 1664);]

<13) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);>

14) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii
występujących w środowisku;

15) prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych;
16) prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych;
17) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli,

organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji
państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także
organizacjami społecznymi;

18) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje

minister właściwy do spraw środowiska.
3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Art. 18.
1. Koszty pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz, na podstawie których

stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, ponoszą jednostki organizacyjne
lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszania tych wymagań.
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2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, ustala w drodze decyzji organ Inspekcji
Ochrony Środowiska stwierdzający naruszenie wymagań ochrony środowiska.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, kierując się potrzebą zapewnienia proporcjonalności
kosztów, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób ustalania kosztów
ponoszonych w związku z prowadzeniem:

1) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska;
[2) weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r.

o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji.]

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O ZASADACH WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ

PRZYSŁUGUJĄCYCH SKARBOWI PAŃSTWA (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)

Art. 5a.
1. Państwowe osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw

Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami
aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości
niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji
długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na
podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub
spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość
w złotych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 jest
nieważna.

3. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 1, czynność prawna:
1) przedsiębiorstw państwowych, jeżeli na mocy przepisów odrębnych jest wymagane

zgłoszenie zamiaru jej dokonania organowi założycielskiemu,
2) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów

wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, jeżeli na mocy przepisów
odrębnych, postanowień statutu albo umowy spółki na jej dokonanie jest wymagana
zgoda walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników,

3) w zakresie rozporządzenia akcjami i obligacjami dopuszczonymi do obrotu na rynku
regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

4) dokonywana w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub układowym,
5) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego oraz

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - w zakresie rozporządzenia, powierzonymi tym
Agencjom na podstawie przepisów odrębnych, składnikami mienia Skarbu Państwa,

6) Agencji Rezerw Materiałowych - w zakresie rezerw strategicznych.
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<7) nabycia lub rozporządzania uprawnieniami do emisji, o których mowa w
ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);

8) nabycia lub rozporządzania jednostkami przyznanej emisji, jednostkami
redukcji emisji, jednostkami poświadczonej redukcji emisji, o których mowa w
ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664
oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1657).>

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 401.
1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat

za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na
podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu
państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także
przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z
działalnością tych funduszy.

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki.
7. Przychodami Narodowego Funduszu są także:

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1;
2) wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i

górnicze;
3) wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001

r. - Prawo wodne;
4) wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, z późn. zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art.
56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy;
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5) wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z
2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683);

6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz.
1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11);

[7) wpływy z opłat za przyznanie uprawnień do emisji i opłat za wpis do Krajowego
Rejestru Uprawnień do Emisji pobieranych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art.
50 ust. 1 tej ustawy;]

<7) wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz w art. 27 ust. 1 ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), a także wpływy z kar pieniężnych
nałożonych na podstawie art. 70–72 tej ustawy;>

8) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej;

9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy;

11) środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w
wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;

11a) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 79b i 79c ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach;

11b) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

12) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29
czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124,
poz. 859);

13) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666);

14) wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z
ochroną środowiska.

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o których mowa w art. 64
ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na
podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy.
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Art. 401c.
1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw
środowiska, o których mowa w art. 206 i 212.

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:

1) finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz
w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych;

2) przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska.
3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i
likwidacji zakładów górniczych.

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:

1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów

wodnych;
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury

śródlądowych dróg wodnych.
5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz
budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączaniu tych źródeł
lub na wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej
kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane:

1) ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane;
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych;
3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych;
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.

7. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem
biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocję
ich wykorzystania.
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[8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów,
przeznacza się na:

1) finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym
prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego
Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących
monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem;

2) finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.]

<8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka
bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji.>

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:

1) finansowanie działań w zakresie:
a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
b) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów

opakowaniowych,
c) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
d) przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
e) unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;

2) finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na
finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie
selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z opon;

3) finansowanie:
a) zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na

edukację ekologiczną w tym zakresie,
b) działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego

zbierania odpadów poużytkowych z olejów smarowych;
4) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
5) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów

wycofanych z eksploatacji,
c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

6) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z
eksploatacji;
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6a) dofinansowanie powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);

7) dofinansowanie działań w zakresie:
a) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu,
b) edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania,
c) rozwoju nowych technologii recyklingu,
d) zbierania,
e) unieszkodliwiania

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) dofinansowanie działań w zakresie:

a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów,

b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad
międzynarodowym przemieszczaniem odpadów,

c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b.
10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o

których mowa w ust. 1-9, są zobowiązaniami wieloletnimi.
11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9 mogą być zmniejszane za zgodą ministra

właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw
środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie Unii
Europejskiej i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9 z przychodów Narodowego
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o
których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI

O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr

199, poz. 1227, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza

się w publicznie dostępnych wykazach.
2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane:
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1) o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20
ust. 1;

2) o projektach dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47, oraz o projektach zmian w
tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem
społeczeństwa;

3) o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1;

4) o informacjach o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47;

5) o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1;
6) o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, wraz z podsumowaniem, o którym

mowa w art. 55 ust. 3, po ich przyjęciu;
7) o prognozach oddziaływania na środowisko;
8) o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2;
9) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;

10) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1,
wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

11) o postanowieniach, o których mowa w art. 79 ust. 2;
12) o postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1;
13) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1,

wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura
2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000;

14) o postanowieniach, o których mowa w art. 97 ust. 1;
15) o postanowieniach, o których mowa w art. 98 ust. 1;
16) o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
17) o analizach porealizacyjnych;
18) o postanowieniach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1;
19) o powiadomieniach, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3;
20) o dokumentach, o których mowa w art. 118;
21) o decyzjach i dokumentach, o których mowa w art. 120 ust. 1;
22) o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska;
23) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska o:

a) projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa:
– polityki ekologicznej państwa,
– wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
– programów ochrony powietrza,
– programów ochrony środowiska przed hałasem,
– wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych,

b) polityce ekologicznej państwa,
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c) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska,
d) opracowaniach ekofizjograficznych,
e) programach ochrony powietrza,
f) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie rekultywacji

zanieczyszczonej gleby lub ziemi, jeżeli zanieczyszczenie zaistniało przed
dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikało z działalności, która została zakończona
przed dniem 30 kwietnia 2007 r.,

g) rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi
ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy,

h) mapach akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,
i) programach ochrony środowiska przed hałasem,
j) zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
k) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach:

– zintegrowanych,
– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– na wytwarzanie odpadów,

l) uzgodnieniach, o których mowa w art. 211 ust. 3a tej ustawy,
m)przeglądach ekologicznych,
n) raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach, o których mowa w art. 259 ust. 1

tej ustawy,
o) rejestrach substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1 tej

ustawy,
p) wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych,
q) wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej ustawy,
r) decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu

opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych,
s) wnioskach o ustalenie programu dostosowawczego, o którym mowa w art. 426

ust. 1 tej ustawy;
24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o:

a) projektach planów ochrony i o projektach planów zadań ochronnych tworzonych
dla form ochrony przyrody,

b) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynności podlegające
zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, o
których mowa w art. 56 ust. 1 i 2 tej ustawy,

c) zezwoleniach na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących
do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych,

d) świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków,
o których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy,
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e) zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub
ośrodka rehabilitacji zwierząt,

f) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub
krzewów,

g) decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:
– zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane

niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

– usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
– zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane

niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych,
h) zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie

hodowli, rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów
gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego
mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym;

25) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251 i Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:

a) wnioskach o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi i o decyzjach zatwierdzających ten program, a także o
informacjach o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami,

b) wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów,

c) dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów;
26) o sprawozdaniach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);

27) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) - o
wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

28) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn. zm.) - o wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach
wodnoprawnych na pobór wód, a także o decyzjach nakazujących usunięcie drzew i
krzewów;

29) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z
2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) - o rejestrach poważnych awarii oraz o rejestrze
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku;

30) o rejestrach, o których mowa w art. 34, 40, 50 i 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233);
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31) o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190);

32) o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z
2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 93, poz. 621);

[33) z zakresu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) o:

a) projektach krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji,
b) zezwoleniach na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami

do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
c) zweryfikowanych rocznych raportach,
d) decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,
e) informacjach dotyczących projektów wspólnych wdrożeń i projektów

mechanizmu czystego rozwoju;]
<33) z zakresu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami

do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr …, poz. …) o:
a) projektach krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji,
b) wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 2 i 3 tej ustawy,
c) zezwoleniach, o których mowa w art. 40 tej ustawy,

d) raportach o wielkości emisji z instalacji objętych systemem, o których
mowa w art. 62 ust. 1 tej ustawy,

e) zbiorczych danych dotyczących wielkości emisji wynikających z operacji
lotniczych zawartych w raportach, o których mowa w art. 62 ust. 1 tej
ustawy,

f) decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 70 ust. 1,
art. 71 ust. 1 i art. 72 ust. 1 tej ustawy;>

34) z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) o:

a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie
kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie
odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych

na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy,
d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów

górniczych;
35) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i

ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:
a) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art.

15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy,
b) postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy.
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3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW

CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz.

1664 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1657)

Art. 1.
1. Ustawa określa:

1) zadania Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami;
2) zasady funkcjonowania Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji;
3) zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
[4) zasady funkcjonowania Krajowego rejestru jednostek Kioto;]
<4) zasady funkcjonowania krajowego rejestru jednostek Kioto i uprawnień do

emisji;>
5) zasady obrotu i zarządzania jednostkami Kioto;
6) zasady funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji oraz Rachunku

klimatycznego;
7) warunki i zasady realizacji projektów wspólnych wdrożeń na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
8) warunki i zasady realizacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) projektów wspólnych wdrożeń,
b) projektów mechanizmu czystego rozwoju.

2. Wykaz gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, objętych
systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, określa
załącznik do ustawy.

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) akredytowanej niezależnej jednostce - rozumie się przez to jednostkę upoważnioną
do oceny dokumentacji projektowej, o której mowa w art. 40 ust. 7 pkt 1, oraz
weryfikacji wielkości jednostek redukcji emisji uzyskanych w wyniku realizacji
projektu wspólnych wdrożeń, wyłonioną lub wskazaną przez Komitet Nadzorujący;

2) aktywności - rozumie się przez to parametry charakteryzujące działalność, której
skutkiem jest emisja: wielkość produkcji, wielkość zużycia surowców lub paliw,
ilość wytworzonych odpadów, przebyty dystans określony w kilometrach i masę
przetransportowanych ładunków;

3) bilansowaniu emisji - rozumie się przez to określanie i prognozowanie wielkości
emisji, emisji unikniętej, emisji zredukowanej oraz gromadzenie i przetwarzanie
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informacji o tych wielkościach, przy wykorzystaniu danych gromadzonych na
potrzeby polityki krajowej oraz na potrzeby wypełnienia zobowiązań
międzynarodowych;

4) ekwiwalencie - rozumie się przez to jeden megagram (1 Mg) dwutlenku węgla (CO2)
albo ilość innego gazu cieplarnianego stanowiącą odpowiednik jednego megagrama
(1 Mg) dwutlenku węgla (CO2), obliczoną z wykorzystaniem odpowiedniego
współczynnika ocieplenia;

5) emisji - rozumie się przez to wprowadzane w wyniku działalności człowieka,
bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancje;

6) emisji unikniętej - rozumie się przez to wielkość emisji, jaka mogłaby zostać
wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji w ramach technologii
stosowanych powszechnie do wytwarzania określonego produktu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a na skutek zastosowania innego rozwiązania
technicznego lub technologicznego albo innych surowców lub paliw w nowej
instalacji nie została wprowadzona do powietrza;

7) emisji zredukowanej - rozumie się przez to niewynikającą z obniżenia produkcji
wielkość emisji, jaka nie została wprowadzona do powietrza w danym roku z
instalacji istniejącej wskutek podjętych działań modernizacyjnych, mających na celu
obniżenie wielkości emisji przypadającej na jednostkę powstającego produktu lub
jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału lub paliwa w zakładzie, na którego
terenie jest położona instalacja;

8) gospodarce leśnej - rozumie się przez to działalność w zakresie urządzania, ochrony i
zagospodarowywania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych
oraz pozyskiwania, z wyjątkiem skupu, drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory,
igliwia i płodów runa leśnego;

9) instalacji - rozumie się przez to instalację w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z
późn. zm.);

10) jednostce Kioto - rozumie się przez to jednostkę poświadczonej redukcji emisji,
jednostkę przyznanej emisji, jednostkę redukcji emisji lub jednostkę pochłaniania;

11) jednostce pochłaniania - rozumie się przez to jeden megagram (1 Mg) dwutlenku
węgla (CO2) pochłonięty w wyniku:

a) działalności człowieka mającej na celu zwiększenie pochłaniania dwutlenku
węgla (CO2) przez gleby użytkowane rolniczo,

b) zmian sposobów użytkowania gruntów rolnych lub leśnych, w tym w zakresie
zalesiania, ponownego zalesiania i wylesiania,

c) prowadzonej gospodarki leśnej;
12) jednostce poświadczonej redukcji emisji - rozumie się przez to wyrażoną w

ekwiwalencie emisję zredukowaną gazów cieplarnianych lub emisję unikniętą gazów
cieplarnianych, otrzymaną w wyniku realizacji projektu mechanizmu czystego
rozwoju;

13) jednostce przyznanej emisji - rozumie się przez to wyrażoną w ekwiwalencie emisję
gazów cieplarnianych przyznaną państwu uprawnionemu zgodnie z Protokołem z
Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
sporządzonym w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684),
zwanym dalej "Protokołem z Kioto";
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14) jednostce redukcji emisji - rozumie się przez to wyrażoną w ekwiwalencie emisję
zredukowaną gazów cieplarnianych lub emisję unikniętą gazów cieplarnianych lub
jeden megagram (1 Mg) pochłoniętego dwutlenku węgla (CO2), otrzymane w
wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń;

15) Komitecie Nadzorującym - rozumie się przez to organ wykonawczy Protokołu z
Kioto powołany w celu nadzorowania realizacji projektów wspólnych wdrożeń
realizowanych w ramach ścieżki drugiej, o której mowa w art. 37 ust. 3;

16) Krajowej rezerwie jednostek Kioto - rozumie się przez to ilość jednostek Kioto, jaką
Rzeczpospolita Polska jest obowiązana utrzymywać w Krajowym rejestrze jednostek
Kioto w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z przepisami prawa
międzynarodowego lub przepisami prawa Unii Europejskiej;

17) krajowym pułapie emisji - rozumie się przez to maksymalną wielkość emisji, jaka
może być wyemitowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym okresie
rozliczeniowym, wynikającą z przepisów prawa międzynarodowego lub przepisów
prawa Unii Europejskiej;

18) okresie rozliczeniowym - rozumie się przez to przedział czasu, w którym są
określane emisje w celu uzyskania informacji niezbędnych do wsparcia działań
zmierzających do wywiązania się Rzeczypospolitej Polskiej z zobowiązań
międzynarodowych w zakresie redukcji emisji;

19) państwach uprawnionych - rozumie się przez to państwa wymienione w Załączniku I
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz.
238), zwanej dalej "Konwencją Klimatyczną", które ratyfikowały Protokół z Kioto,
zgodnie z art. 1 ust. 7 Protokołu z Kioto;

20) podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to podmiot korzystający
ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska;

<20a) podwójnym liczeniu redukcji emisji – rozumie się przez to przekazanie
jednostek redukcji emisji nabywcy i nieobniżenie liczby uprawnień do emisji,
które przyznano instalacji w sytuacji, w której realizacja projektu wspólnych
wdrożeń wpływa na obniżenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych
systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;>

21) poziomie bazowym - rozumie się przez to szacunkową, określoną z największym
prawdopodobieństwem, wielkość emisji gazów cieplarnianych, jaka miałaby miejsce
w przypadku, gdyby projekt wspólnych wdrożeń lub projekt mechanizmu czystego
rozwoju nie został zrealizowany, stanowiącą poziom odniesienia pozwalający
określić emisję zredukowaną lub emisję unikniętą;

22) projekcie mechanizmu czystego rozwoju - rozumie się przez to przedsięwzięcie
realizowane przez państwo uprawnione na terytorium innego państwa niż państwo
uprawnione, które ma na celu redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych, a
także pochłanianie dwutlenku węgla (CO2) będące następstwem zalesiania lub
ponownego zalesiania;

23) projekcie wspólnych wdrożeń - rozumie się przez to przedsięwzięcie realizowane
przez państwo uprawnione na terytorium innego państwa uprawnionego, które ma na
celu redukcję, uniknięcie emisji gazów cieplarnianych lub pochłanianie dwutlenku
węgla (CO2);
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24) prowadzącym instalację - rozumie się przez to prowadzącego instalację w
rozumieniu art. 3 pkt 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska;

25) uprawnieniu do emisji - rozumie się przez to uprawnienie do emisji w rozumieniu
przepisów o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych;

26) urządzeniu - rozumie się przez to urządzenie w rozumieniu art. 3 pkt 42 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

27) zakładzie - rozumie się przez to zakład w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

28) źródle emisji - rozumie się przez to instalację lub jej część, której eksploatacja
powoduje emisję.

Art. 3.
1. Tworzy się Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, zwany dalej

"Krajowym ośrodkiem".
2. Do zadań Krajowego ośrodka należy:

1) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowego systemu
bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach
gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą";

[2) prowadzenie Krajowego rejestru jednostek Kioto;]
<2) prowadzenie Krajowego rejestru jednostek Kioto i uprawnień do emisji;>
3) opiniowanie wniosków o wydanie listu popierającego oraz wniosków o wydanie listu

zatwierdzającego realizację projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) prowadzenie wykazu projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy popierające lub listy zatwierdzające;

5) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów dotyczących
osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach
Krajowego systemu zielonych inwestycji lub projektów wspólnych wdrożeń oraz
sporządzanie raportów, o których mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2;

6) sporządzanie raportów i prognoz dotyczących wielkości emisji;
7) opracowywanie metodyki ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów

instalacji lub aktywności oraz metodyki wyznaczania wskaźników emisji na
jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub surowca;

8) opracowywanie wskaźników emisji na jednostkę wyprodukowanego towaru,
zużytego paliwa lub surowca.

<9) monitorowanie działań związanych z realizacją projektów wspólnych wdrożeń
i projektów mechanizmów czystego rozwoju oraz innych projektów
powodujących redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych;

10) administrowanie systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych, a w szczególności:

a) prowadzenie, w formie elektronicznej, bazy danych zawierającej informacje
o instalacjach objętych systemem niezbędne do opracowania projektu
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krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dla instalacji objętych
systemem oraz wykazu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), oraz monitorowania sposobu
wywiązania się przez prowadzących instalacje z obowiązków związanych z
uczestnictwem w systemie,

b) prowadzenie, w formie elektronicznej, bazy danych zawierającej informacje
o operatorach statków powietrznych wykonujących operacje lotnicze objęte
systemem niezbędne do monitorowania sposobu wywiązania się przez
operatorów statków powietrznych z obowiązków związanych z
uczestnictwem w systemie,

c) opiniowanie planów monitorowania, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych,

d) zbieranie danych i opracowywanie analiz dotyczących systemu,
e) opracowywanie projektu krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji

dla instalacji objętych systemem oraz wykazu, o którym mowa w art. 21 ust.
2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych,

f) opracowywanie sprawozdań dotyczących systemu w zakresie uczestnictwa
w systemie instalacji i operatorów statków powietrznych,

g) udzielanie wyjaśnień, opracowywanie materiałów informacyjnych i
szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń dotyczących funkcjonowania
systemu,

h) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie związanym
z funkcjonowaniem systemu oraz realizacją zobowiązań międzynarodowych
w zakresie systemu,

i) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów
określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych sporządzanych przez
operatorów statków powietrznych i prowadzących instalacje,

j) prowadzenie aukcji uprawnień do emisji,
k) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska,

projektów aktów prawnych i dokumentów dotyczących funkcjonowania
systemu,

l) sporządzanie wykazów prowadzących instalacje oraz operatorów statków
powietrznych, którzy naruszyli obowiązki związane z uczestnictwem w
systemie, i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw
środowiska.>

3. Do zadań Krajowego ośrodka należy także sporządzanie zestawień informacji i raportów,
w szczególności na potrzeby:

1) statystyki publicznej;
2) systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
3) systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych;
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4) systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków
azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania;

5) sprawozdawczości w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych;

6) bieżącej oceny jakości powietrza, w tym analiz modelowych.
4. Krajowy ośrodek może także sporządzać, na podstawie informacji zawartych w Krajowej

bazie, inne zestawienia informacji i raporty na potrzeby organów administracji publicznej
oraz organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, listę zestawień
informacji i raportów, o których mowa w ust. 3, oraz terminy ich przekazywania, kierując
się potrzebą zapewnienia organom administracji publicznej pełnego i terminowego
dostępu do informacji na temat wielkości emisji.

6. Zestawienia informacji i raporty wpisane na listę, o której mowa w ust. 5, są
przekazywane organom administracji publicznej nieodpłatnie.

Art. 5.
1. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań

przez Krajowy ośrodek.
2. Krajowy ośrodek w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przedkłada ministrowi

właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z wykonania zadań za poprzedni rok
kalendarzowy.

3. W przypadku gdy sprawozdanie jest niepełne lub budzi zastrzeżenia, minister właściwy
do spraw środowiska może zażądać uzupełnienia sprawozdania lub udzielenia
dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie.

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie Krajowy ośrodek nie uzupełni sprawozdania lub nie
złoży żądanych wyjaśnień, a także gdy złożone sprawozdanie nadal budzi zastrzeżenia,
minister właściwy do spraw środowiska może zlecić imiennie upoważnionym
pracownikom obsługującego go urzędu przeprowadzenie kontroli w zakresie zadań
wykonywanych przez Krajowy ośrodek.

5. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone istotne
uchybienia w wykonywaniu zadań przez Krajowy ośrodek, minister właściwy do spraw
środowiska może odwołać dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska przed upływem jego
kadencji, bez zasięgania opinii, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993).

<Art. 5a.
Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku,
przedkłada Radzie Ministrów informację o realizacji zadań wynikających z niniejszej
ustawy oraz z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych wraz z wykazem środków wydatkowanych na realizację
tych zadań.>

Rozdział 5
[Krajowy rejestr jednostek Kioto]

<Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji>
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Art. 17.
[1. Jednostki Kioto są utrzymywane w Krajowym rejestrze jednostek Kioto, zwanym dalej

"Krajowym rejestrem".]
<1. Jednostki Kioto i uprawnienia do emisji są utrzymywane w Krajowym rejestrze

jednostek Kioto i uprawnień do emisji, zwanym dalej „Krajowym rejestrem”.>
2. Krajowy rejestr jest prowadzony przez Krajowy ośrodek w formie elektronicznej bazy

danych.
[3. Krajowy rejestr działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr

2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego
systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 386 z
29.12.2004, str. 1, z późn. zm.).

4. Jednostki Kioto należące do Skarbu Państwa są utrzymywane na krajowym rachunku
posiadania, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3.]

<3. Krajowy rejestr działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr
920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i
zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady (Dz. Urz. UE L 270 z 14.10.2010, str. 1).

4. Jednostki Kioto należące do Skarbu Państwa są utrzymywane na krajowym
rachunku posiadania uprawnień w rejestrze Unii, o którym mowa w art. 12 ust. 2
rozporządzenia Komisji, o którym mowa w ust. 3.>

<4a. Uprawnienia do emisji są utrzymywane na rachunku posiadania operatora,
rachunku operatora statków powietrznych w Unii, osobistym rachunku posiadania
albo krajowym rachunku posiadania, określonych w rozporządzeniu Komisji, o
którym mowa w ust. 3.>

[5. Krajowy ośrodek określa w regulaminie szczegółowe warunki otwierania,
administrowania i utrzymywania rachunków prowadzącego instalację i osobistych
rachunków posiadania w Krajowym rejestrze.]

<5. Krajowy ośrodek określa w regulaminie szczegółowe warunki otwierania,
administrowania i utrzymywania rachunku prowadzącego instalację i osobistych
rachunków posiadania w Krajowym rejestrze.>

6. Krajowy ośrodek zamieszcza regulamin na swojej stronie internetowej.

Art. 38.
[1. Realizacja projektu wspólnych wdrożeń, niezależnie od wybranej ścieżki, wymaga

uzyskania listu popierającego, a następnie listu zatwierdzającego, wydawanych przez
ministra właściwego do spraw środowiska.]

<1. Realizacja projektu wspólnych wdrożeń, niezależnie od wybranej ścieżki, wymaga
uzyskania listu popierającego, a następnie listu zatwierdzającego, wydawanego
przez ministra właściwego do spraw środowiska, z zastrzeżeniem ust. 1a.>

<1a. Realizacja projektu wspólnych wdrożeń, w wyniku której nastąpi redukcja lub
uniknięcie emisji gazów cieplarnianych do powietrza z instalacji objętej systemem
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handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wymaga uzyskania
wyłącznie listu zatwierdzającego.>

[2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje list popierający i list zatwierdzający w
formie decyzji administracyjnych, każdy po uzyskaniu opinii Krajowego ośrodka, jeżeli
projekt spełnia warunki określone w art. 39.]

<2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje list popierający i list
zatwierdzający w formie decyzji administracyjnych, każdy po uzyskaniu opinii
Krajowego ośrodka, jeżeli projekt spełnia warunki określone w art. 39, z
zastrzeżeniem ust. 2a.>

<2a. List zatwierdzający dla projektów wspólnych wdrożeń, o których mowa w ust. 1a
może być wydany, jeżeli projekt spełnia warunki, o których mowa w art. 39 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 2, i zostanie zrealizowany do dnia 28 lutego 2012 r.>

[3. Krajowy ośrodek wydaje opinię, w formie postanowienia, w terminie 45 dni od dnia
doręczenia wniosku.

4. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje list popierający oraz list zatwierdzający
albo odmawia ich wydania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Krajowego
ośrodka.]

<3. Krajowy ośrodek wydaje opinię, w formie postanowienia, w terminie:
1) 14 dni od dnia doręczenia wniosku w przypadku listu popierającego;
2) 30 dni od dnia doręczenia wniosku w przypadku listu zatwierdzającego.

4. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje list popierający oraz list
zatwierdzający albo odmawia ich wydania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
opinii Krajowego ośrodka.>

5. Minister właściwy do spraw środowiska przed wydaniem listu zatwierdzającego
informuje Komisję Europejską o zamiarze jego wydania, równocześnie przekazując
raport, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2.

6. Kopię listu popierającego lub listu zatwierdzającego albo decyzji odmawiających ich
wydania minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi.

7. List popierający wygasa po upływie jednego roku od dnia doręczenia zgłaszającemu
projekt wspólnych wdrożeń, jeżeli w tym czasie zgłaszający projekt nie złoży wniosku o
wydanie listu zatwierdzającego.

8. Wygaśnięcie listu popierającego stwierdza minister właściwy do spraw środowiska w
drodze decyzji administracyjnej.

Art. 39.
1. List popierający może być wydany, jeżeli projekt wspólnych wdrożeń spełnia następujące

warunki:
1) nie dotyczy zrealizowanych i zakończonych inwestycji;
2) należy do rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty

wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[3) nie wpływa na obniżenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych

wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;]
<3) nie prowadzi do podwójnego liczenia redukcji emisji;>
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4) nie stanowi wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii
Europejskiej lub krajowego.

2. List zatwierdzający może być wydany, jeżeli projekt wspólnych wdrożeń posiada ważny
list popierający i spełnia następujące warunki:

1) powstała w wyniku jego realizacji redukcja lub uniknięcie emisji gazów
cieplarnianych albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) są dodatkowymi w
stosunku do tych, które powstałyby bez jego realizacji;

2) jego realizacja nie powoduje pogorszenia jakości środowiska;
3) jego realizacja zapewnia ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko;
4) zapewnia wykorzystanie rozwiązań odpowiadających kryteriom najlepszych

dostępnych technik;
5) spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;
6) spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 - w

przypadku obiektów hydroenergetycznych o mocy powyżej 20 MW.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje

przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się wymaganiami w zakresie ochrony
klimatu oraz biorąc pod uwagę krajową sytuację w zakresie emisji gazów cieplarnianych
oraz wynikające z tego tytułu potrzeby i kierunki działań.

4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać projekty wspólnych wdrożeń dotyczące
obiektów hydroenergetycznych o mocy powyżej 20 MW w trakcie ich realizacji, a także
kryteria ich oceny oraz formularz sprawozdania potwierdzającego spełnienie tych
wymogów, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości osiąganych przez te
projekty efektów środowiskowych oraz harmonizacji ich oceny, a także biorąc pod
uwagę konieczność spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa Unii
Europejskiej.

Art. 40.
1. List popierający oraz list zatwierdzający wydawane są na wniosek zgłaszającego projekt

wspólnych wdrożeń.
2. Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim, do

ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie

14 dni, przekazuje wniosek Krajowemu ośrodkowi do zaopiniowania.
4. Wniosek o wydanie listu popierającego powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres
zgłaszającego projekt;

2) określenie lokalizacji projektu;
3) oszacowanie przewidywanej wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów

cieplarnianych albo pochłaniania emisji dwutlenku węgla (CO2);
4) wskazanie przewidywanego okresu, w jakim na skutek wdrożenia projektu będą

powstawały jednostki redukcji emisji;
5) opis projektu i stosowanej technologii;
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6) opis sposobu i źródeł finansowania projektu;
7) informację:

a) o przewidywanych efektach ekologicznych i społecznych, które powstaną w
wyniku realizacji projektu,

b) na jakim etapie realizacji znajduje się projekt w dniu składania wniosku,
c) o planowanej ścieżce.

5. Do wniosku o wydanie listu popierającego należy dołączyć:
[1) oświadczenie zgłaszającego, że projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji z

instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji;
2) raport akredytowanej niezależnej jednostki lub jednostki uprawnionej, o której mowa

w art. 36, potwierdzający, że projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji z
instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.]

<1) oświadczenie zgłaszającego, czy projekt będzie wpływał na obniżenie emisji
gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych;

2) raport akredytowanej niezależnej jednostki lub jednostki uprawnionej
potwierdzający, że projekt nie będzie prowadził do podwójnego liczenia
redukcji emisji.>

6. Wniosek o wydanie listu zatwierdzającego powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres

zgłaszającego projekt;
2) określenie lokalizacji projektu;
3) oznaczenie nabywcy jednostek redukcji emisji;
4) informację o wybranej ścieżce.

7. Do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć:
1) dokumentację projektową obejmującą:

a) opis projektu i stosowanej technologii,
b) opis sposobu i źródeł finansowania projektu,
c) opis poziomu bazowego projektu i sposobu jego wyznaczania,
d) oszacowanie wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych lub

pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) i opis stosowanej metodologii szacowania
tych wielkości,

e) ocenę, czy powstała w wyniku realizacji projektu redukcja lub uniknięcie emisji
gazów cieplarnianych albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) są
dodatkowymi w stosunku do tych, które powstałyby bez jego realizacji,

f) plan monitorowania projektu;
2) raport z oceny dokumentacji projektowej sporządzony przez:

a) akredytowaną niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w
art. 36, jeżeli wybrana została ścieżka pierwsza, albo

b) akredytowaną niezależną jednostkę, jeżeli wybrana została ścieżka druga;
3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli projekt dotyczy

przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub kartę
informacyjną przedsięwzięcia, jeżeli projekt dotyczy przedsięwzięcia mogącego
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potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z
2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700);

4) list zatwierdzający projekt wystawiony przez właściwy organ państwa
uprawnionego, nabywającego jednostki redukcji emisji lub dokument potwierdzający
zamiar nabycia jednostek redukcji emisji wystawiony przez ten organ.

8. W przypadku gdy podmiotem nabywającym jednostki redukcji emisji nie jest państwo
uprawnione, do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć upoważnienie
tego podmiotu do udziału w projektach wspólnych wdrożeń wydane przez właściwy
organ tego państwa uprawnionego.

Art. 42.
1. List zatwierdzający powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres
zgłaszającego projekt;

2) określenie lokalizacji projektu;
3) nazwę projektu;
4) potwierdzenie, że projekt jest projektem wspólnych wdrożeń;
5) określenie maksymalnej liczby jednostek redukcji emisji, jakie mogą zostać

przekazane nabywcy tych jednostek;
<5a) określenie maksymalnej liczby jednostek redukcji emisji powstałych przez

obniżenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jakie mogą zostać przekazane
nabywcy tych jednostek;

5b) wskazanie instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji, jeżeli
emisja zredukowana lub emisja uniknięta powstała na skutek obniżenia
wielkości emisji gazów cieplarnianych w tej instalacji;>

6) oznaczenie nabywcy jednostek redukcji emisji;
7) określenie ścieżki;
[8) upoważnienie zgłaszającego projekt do rozporządzania powstałymi w ramach

projektu jednostkami redukcji emisji.]
2. W przypadku gdy wybrano ścieżkę drugą, list zatwierdzający zawiera dodatkowo

zobowiązanie do uzyskania pozytywnej oceny raportu, o którym mowa w art. 40 ust. 7
pkt 2, przez Komitet Nadzorujący.

3. List zatwierdzający stanowi podstawę dla ministra właściwego do spraw środowiska do
wydania i przekazania nabywcy powstałych w wyniku realizacji projektu i
zweryfikowanych jednostek redukcji emisji.

4. Zgłaszający projekt jest obowiązany do realizacji i monitorowania projektu w sposób
określony w dokumentacji projektowej, o której mowa w art. 40 ust. 7 pkt 1.

Art. 44.
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1. Realizujący projekt wspólnych wdrożeń jest obowiązany do wystąpienia z wnioskiem o
zmianę listu zatwierdzającego w przypadku zmiany:

1) nazwy lub firmy realizującego projekt;
2) lokalizacji projektu lub dodania nowych lokalizacji projektu;
3) przepisów dotyczących sposobu monitorowania wielkości emisji zredukowanej lub

emisji unikniętej;
[4) stosowanej technologii skutkującej zmianą liczby jednostek redukcji emisji

powstałych w wyniku realizacji projektu;]
<4) sposobu realizacji projektu skutkującego zwiększeniem liczby jednostek

redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu;>
5) ścieżki.

[2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję w sprawie zmiany listu
zatwierdzającego po uzyskaniu opinii Krajowego ośrodka.]

<2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję w sprawie zmiany listu
zatwierdzającego.>

<2a. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję w sprawie zmiany listu
zatwierdzającego po uzyskaniu opinii Krajowego ośrodka, jeżeli podstawą zmiany
jest ust. 1 pkt 3 lub 4.>

3. Przepis art. 38 ust. 3 oraz przepisy art. 40 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.

Art. 50.
1. Jednostkami redukcji emisji można swobodnie rozporządzać.
2. Przekazanie jednostek redukcji emisji na wskazany przez nabywcę rachunek lub rachunki

prowadzone w rejestrze państwa uprawnionego lub w Krajowym rejestrze odbywa się na
wniosek realizującego projekt wspólnych wdrożeń.

<2a. W przypadku projektów wspólnych wdrożeń, o których mowa w art. 38 ust. 1a,
jednostki redukcji emisji są przekazywane z rezerwy wskazanej w art. 13 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr …, poz. …).>

3. Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej do ministra właściwego do spraw
środowiska w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, o
którym mowa w art. 45 ust. 3, za który został sporządzony raport z weryfikacji.

4. Wniosek powinien zawierać:
1) wskazanie nabywcy lub nabywców jednostek redukcji emisji;
2) wskazanie okresu sprawozdawczego, którego dotyczy raport z weryfikacji i za który

będą przekazywane jednostki redukcji emisji;
3) wskazanie liczby jednostek redukcji emisji, które mają zostać przekazane nabywcy

zgodnie z liczbą określoną w raporcie z weryfikacji lub liście zatwierdzającym
projekt; w przypadku różnicy wskazuje się wartość niższą;

<3a) wskazanie liczby jednostek redukcji emisji powstałych przez obniżenie
wielkości emisji z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji,
jakie mają zostać przekazane nabywcy tych jednostek zgodnie z liczbą
określoną w raporcie z weryfikacji lub liście zatwierdzającym; w przypadku
różnicy wskazuje się wartość niższą;>
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4) wskazanie rachunku lub rachunków w krajowym rejestrze nabywcy lub nabywców,
na które mają zostać przekazane jednostki redukcji emisji.

5. Do wniosku należy dołączyć:
1) umowę sprzedaży jednostek redukcji emisji lub inny dokument określający sposób

rozporządzania tymi jednostkami lub ich przekazywania;
2) upoważnienie nabywcy do udziału w projektach wspólnych wdrożeń wystawione

przez właściwy organ państwa uprawnionego, jeżeli nabywca nie jest państwem
uprawnionym;

3) raport z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 ust. 6.
6. W przypadku realizacji projektu wspólnych wdrożeń w ramach ścieżki drugiej raport z

weryfikacji, o którym mowa w art. 45 ust. 6, powinien mieć pozytywną ocenę Komitetu
Nadzorującego.

[7. Minister właściwy do spraw środowiska wyraża zgodę na przekazanie jednostek redukcji
emisji w drodze decyzji administracyjnej w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.]

<7. Minister właściwy do spraw środowiska wyraża zgodę na przekazanie jednostek
redukcji emisji w drodze decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.>

8. Łączna liczba jednostek redukcji emisji, jaka może zostać przekazana nabywcy, nie może
być większa od sumy jednostek redukcji emisji określonej w raportach z weryfikacji, o
której mowa w art. 45 ust. 5, lub w liście zatwierdzającym projekt.

9. Kopię ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw środowiska
przekazuje Krajowemu ośrodkowi.

[10. Krajowy ośrodek dokonuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia
przekazania kopii ostatecznej decyzji, przekazania jednostek redukcji emisji w ilości
określonej w decyzji na wskazany rachunek lub rachunki w krajowym rejestrze nabywcy.]

<10. Krajowy ośrodek dokonuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od
dnia przekazania kopii ostatecznej decyzji, przekazania jednostek redukcji emisji w
liczbie określonej w decyzji na wskazany rachunek lub rachunki w krajowym
rejestrze nabywcy.>

UWAGA: użyte w ustawie w różnych liczbie i przypadku wyrazy „wspólnotowy
system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych” zastępuje
się użytymi w odpowiednich liczbie i przypadku wyrazami „system handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”.


