
Załączniki do ustawy  

z dnia ... 

Załącznik nr 1 

RODZAJE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W INSTALACJACH WRAZ 

Z WARTOŚCIAMI PROGOWYMI ODNIESIONYMI DO ZDOLNOŚCI 

PRODUKCYJNYCH TYCH INSTALACJI I GAZY CIEPLARNIANE 

PRZYPORZĄDKOWANE DANEMU DZIAŁANIU 

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 

1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej 

przekraczającej 20 MW
1)

 
CO2  

2 Rafinowanie olejów mineralnych  CO2  

3 Produkcja koksu  CO2  

4 Prażenie lub spiekanie rud metalu, w tym rudy siarczkowej CO2  

5 Produkcja surówki odlewniczej lub stali (pierwotny i wtórny wytop), 

łącznie z odlewaniem stałym, z wydajnością powyżej 2,5 Mg na godzinę
2)

 
CO2  

6 Produkcja lub obróbka metali żelaznych (w tym stopów żelaznych), 

w której wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej 

mocy cieplnej przekraczającej 20 MW
3)

  

CO2  

7 Produkcja pierwotnego aluminium CO2 PFCs 

8 Produkcja wtórnego aluminium, w której wykorzystywane są jednostki 

spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW  
CO2  

9 Produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, w tym produkcja stopów, 

rafinacja, odlewnictwo itp., w której wykorzystywane są jednostki spalania 

o całkowitej nominalnej mocy cieplnej (w tym paliwa wykorzystywane 

jako czynniki redukujące) przekraczającej 20 MW 

CO2  

10 Produkcja klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności 

produkcyjnej przekraczającej 500 Mg dziennie lub innych piecach 

o zdolności produkcyjnej powyżej 50 Mg na dobę  

CO2  

11 Produkcja wapna lub kalcynacja dolomitu lub magnezytu w piecach 

obrotowych lub innych piecach o zdolności produkcyjnej przekraczającej 

50 Mg na dobę  

CO2  

12 Osuszanie lub kalcynacja gipsu lub produkcja płyt gipsowo-kartonowych i 

innych wyrobów gipsowych, jeżeli wykorzystywane są instalacje spalania 

o łącznej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW  

CO2  

13 Wytwarzanie szkła, łącznie z włóknem szklanym, z wydajnością przetopu 

przekraczającą 20 Mg na dobę  
CO2  

14 Produkcja wyrobów ceramicznych przez wypalanie, o wydajności powyżej 

75 Mg na dobę
4)

 
CO2  

15 Wytwarzanie materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej 

z wykorzystaniem szkła, surowców skalnych lub żużlu przy użyciu 

zdolności produkcyjnej przekraczającej 20 Mg na dobę  

CO2  

16 Produkcja pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych  CO2  

17 Produkcja papieru lub tektury o wydajności przekraczającej 20 Mg na 

dobę  
CO2  
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18 Produkcja sadzy, w tym karbonizacja substancji organicznych, takich jak 

oleje mineralne, smoły, pozostałości krakowania i destylacji, jeżeli 

wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy 

cieplnej przekraczającej 20 MW  

CO2  

19 Produkcja kwasu azotowego CO2 N2O 

20 Produkcja kwasu adypinowego CO2 N2O 

21 Produkcja kwasu glioksalowego i glioksylowego CO2 N2O 

22 Produkcja amoniaku CO2  

23 Produkcja chemikaliów organicznych luzem poprzez krakowanie, 

reformowanie, częściowe lub pełne utlenianie albo poprzez podobne 

procesy, przy zdolności produkcyjnej przekraczającej 100 Mg na dobę  

CO2  

24 Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy w drodze reformowania lub 

częściowego utleniania, przy zdolności produkcyjnej przekraczającej 

25 Mg na dobę  

CO2  

25 Produkcja węglanu sodu (Na2CO3) oraz wodorowęglanu sodu (NaHCO3) CO2  

26 Wychwytywanie dwutlenku węgla z instalacji objętej systemem handlu 

uprawnieniami do emisji, w celu jego przesyłania i podziemnego 

składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego 

wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) 

CO2  

27 Przesyłanie dwutlenku węgla przeznaczonego do podziemnego 

składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego 

wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 

z wykorzystaniem sieci transportowej dwutlenku węgla 

CO2  

28 Podziemne składowanie dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia 

projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla 

w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze 

CO2  

Objaśnienia: 

1) Ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu. 

2) Maksymalna ilość wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych 

warunkach pracy instalacji. 

3) Produkcja lub obróbka metali żelaznych obejmuje w szczególności walcownie, piece do ponownego 

podgrzewania, piece do wyżarzania, kuźnie, odlewnie oraz instalacje służące do powlekania i wytrawiania 

metali. 

4) Produkcja wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania obejmuje w szczególności produkcję dachówek, 

cegieł, cegieł ognioodpornych, kafelków, wyrobów kamionkowych i porcelany. 

 

1. Przy określaniu wartości progowych odnoszących się do zdolności produkcyjnej instalacji, 

bierze się pod uwagę parametry tego samego rodzaju charakteryzujące skalę działań 

prowadzonych w instalacji, to jest moc cieplną instalacji lub zdolność produkcyjną instalacji. 

Jeżeli w instalacji prowadzone jest więcej niż jedno działanie tego samego rodzaju parametry 

odnoszące się do tych działań sumuje się, chyba że z przyczyn formalnych lub technicznych 

jest ograniczona możliwość działania wszystkich instalacji jednocześnie. 
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2. Przez zdolność produkcyjną instalacji rozumie się maksymalną ilość wyrobu lub wyrobów, 

która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji. 

3. W przypadku włączania instalacji do systemu na podstawie wartości progowej odniesionej 

do nominalnej mocy cieplnej uwzględnia się sumę nominalnej mocy cieplnej wszystkich 

stacjonarnych urządzeń technicznych, w których zachodzi spalanie, obejmujących 

w szczególności: wszystkie rodzaje kotłów, palników, turbin, podgrzewaczy, pieców, w tym 

pieców do kalcynacji, pieców do prażenia, suszarnie, silniki, ogniwa paliwowe, pochodnie 

gazowe. Przy obliczeniach nominalnej mocy cieplnej nie uwzględnia się stacjonarnych 

urządzeń technicznych o nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW oraz stacjonarnych 

urządzeń technicznych wykorzystujących wyłącznie biomasę, przez które rozumie się 

stacjonarne urządzenie techniczne wykorzystujące paliwa kopalne wyłącznie podczas 

rozruchu lub wyłączeń. 

4. Przez nominalną moc cieplną instalacji rozumie się ilość energii wprowadzonej do 

instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu. 

5. W przypadku instalacji służącej do działań, dla których wartość progowa nie została 

określona przy pomocy nominalnej mocy cieplnej, o włączeniu tej instalacji do systemu 

decyduje wartość progowa odniesiona do zdolności produkcyjnej instalacji. 

6. W przypadku przekroczenia wartości progowej nominalnej mocy cieplnej lub zdolności 

produkcyjnej jakiegokolwiek rodzaju instalacji, wszystkie stacjonarne urządzenia techniczne, 

w których dochodzi do spalania innego niż spalanie odpadów niebezpiecznych lub 

komunalnych, muszą być objęte zezwoleniem na emisję gazów cieplarnianych z instalacji. 
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Załącznik nr 2 

WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI, SŁUŻĄCE WYKAZANIU, ŻE ZADANIA 

INWESTYCYJNE SĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI 

W KOMUNIKACIE KOMISJI NR 2011/C99/03 

 

1. Wskaźniki zgodności dla zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją 

istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną w tym związanych z modernizacją 

pojedynczych urządzeń (m.in. kotłów, turbin, generatorów, silników, agregatów, 

wymienników ciepła, transformatorów) lub wymianą tych urządzeń: 

1) rodzaj zastosowanego paliwa podstawowego (węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz 

ziemny systemowy, gaz ziemny ze złóż lokalnych, olej ciężki, olej lekki, biomasa, 

metan z odmetanowienia kopalń); w przypadku współspalania: rodzaj zastosowanego 

paliwa współspalania oraz średni udział współspalania [%] oraz 

2) redukcja emisyjności w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego [Mg CO2/MWh]. 

2. Wskaźniki zgodności dla zadań inwestycyjnych związanych z budową nowych 

instalacji wytwarzających energię elektryczną: 

1) rodzaj zastosowanego paliwa podstawowego (węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz 

ziemny systemowy, gaz ziemny ze złóż lokalnych, olej ciężki, olej lekki, biomasa, 

metan z odmetanowienia kopalń), w przypadku współspalania: rodzaj zastosowanego 

paliwa współspalania oraz średni udział współspalania [%] oraz 

2) moc osiągalna [MWe], oraz 

3) emisyjność w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego [Mg CO2/MWh]. 

3. Wskaźniki zgodności dla zadań inwestycyjnych w zakresie sieci przesyłowych 

i dystrybucyjnych elektroenergetycznych: 

1) długość powstałych bądź zmodernizowanych linii (z uwzględnieniem podziału na sieci 

NN, SN, WN i nn) [km] lub 

2) liczba odcinków powstałych bądź zmodernizowanych linii (z uwzględnieniem podziału 

na sieci NN, SN, WN i nn) [szt.], lub 

3) liczba nowych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych [szt.], lub 

4) liczba nowych lub zmodernizowanych pojedynczych elementów wyposażenia stacji 

elektroenergetycznych (np. jednostek transformatorowych, pól liniowych) [szt.], lub 

5) redukcja strat w przesyle albo dystrybucji [%], lub 
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6) redukcja strat transformatorów [%], lub 

7) wzrost przepustowości istniejących linii [%]. 

4. Wskaźniki zgodności dla zadań w zakresie sieci przesyłowej gazowej: wzrost 

przepustowości technicznej sieci przesyłowej gazowej. 

5. Wskaźniki zgodności dla zadań w zakresie sieci ciepłowniczych: 

1) redukcja strat ciepła [%] lub 

2) ilość energii elektrycznej z kogeneracji wprowadzona do sieci elektroenergetycznej 

[MWh/rok], lub 

3) ilość energii cieplnej z kogeneracji wprowadzona do sieci ciepłowniczej [GJ/rok]. 

6. Emisyjność jest rozumiana jako wielkość emisji dwutlenku węgla w danym roku 

z instalacji wytwarzającej energię elektryczną odniesiona do wielkości produkcji energii 

elektrycznej w danym roku w tej instalacji wyrażonej w MWh. 

7. W celu wykazania dotrzymania zatwierdzonych wskaźników zgodności określonych 

jako redukcja lub wzrost danego parametru porównywana jest wartość parametru przed 

przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego z wartością parametru po zakończeniu 

realizacji zadania inwestycyjnego lub zakończeniu wyszczególnionego w harmonogramie 

rzeczowym etapu zadania inwestycyjnego w przypadku wystąpienia opóźnień związanych 

z realizacją zadania inwestycyjnego. 
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