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Szanowna Pani Marszałek,
na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

-

o
zmianie
ustawy
o
wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie
w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu.

Z poważaniem
Mateusz Morawiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych
ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków”;

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa zasady:
1)

finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz przedsięwzięć
niskoemisyjnych;

2)
3)

funkcjonowania centralnej ewidencji emisyjności budynków.”;

w art. 2:
a)

w pkt 1b:
–

lit. a oraz b otrzymują brzmienie:
„a) wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających
wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów
niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne, z wyłączeniem
kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą
przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania
nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą,

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o
efektywności energetycznej, ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawę z dnia 6 grudnia 2018
r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
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b)

likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających
wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów
niskoemisyjnych, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających
wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN
303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z
normą ją przenoszącą, oraz przyłączenie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej
lub gazowej albo modernizacja tego przyłączenia, wraz z zainstalowaniem
w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub
systemów podgrzewających wodę użytkową,”,

–

po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:
„ba) likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających
wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów
niskoemisyjnych,

oraz

zapewnienie

budynkowi

mieszkalnemu

jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego
źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i
1086) oraz dostępu do pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń
służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji oraz
zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów
grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub
urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową,”,
–

lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych
na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody
użytkowej, jeżeli równocześnie:
–

następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających
budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie
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spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy
niskoemisyjne, albo
–

następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających
budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie
spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa albo modernizacja
przyłącza

gazowego

albo

elektroenergetycznego

do

budynku

mieszkalnego jednorodzinnego, albo
–

następuje

likwidacja

urządzeń

lub

systemów

grzewczych

ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub
systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które
nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa przyłącza
ciepłowniczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo
–

istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy
niskoemisyjne, albo

–

budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony do sieci
ciepłowniczej, albo

–

budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony, na potrzeby
ogrzewania budynku, do sieci gazowej lub elektroenergetycznej, albo

–

w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest wykorzystywany kocioł
na paliwo stałe spełniający wymagania klasy 5 zgodnie z normą
przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania
nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą;”,

b)

pkt 1c otrzymuje brzmienie:
„1c) standardy niskoemisyjne – wymagania, jakie spełniają urządzenia lub systemy
grzewcze ogrzewające budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzenia lub
systemy podgrzewające wodę użytkową w tych budynkach, w tym:
a)

w przypadku kotłów na paliwo stałe lub miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń, wynikające z przepisów:
–

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
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dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz.
UE L 193 z 21.07.2015, str. 1, z późn. zm.2)),
–

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27
kwietnia

2015

r.

uzupełniającego

dyrektywę

Parlamentu

Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów
zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe,
regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Dz. Urz. UE L 193 z
21.07.2015, str. 43, z późn. zm.3)),
–

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Dz. Urz. UE L 193
z 21.07.2015, str. 76, z późn. zm.4)),

–

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100,
z późn. zm.5)),

–

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z
dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania
energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE
L 198 z 28.07.2017, str. 1, z późn. zm.6)),

–

wydanych na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

–
b)

odrębnych, w tym aktów prawa miejscowego,

w przypadku pomp ciepła, systemów wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła oraz urządzeń wykorzystujących: paliwo gazowe lub
olejowe, w tym kotłów gazowych i olejowych kondensacyjnych,

2)
3)
4)
5)
6)

Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2016, str. 51.
Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 38 z 15.02. 2017, str. 1.
Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2016, str. 51.
Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2016, str. 51.
Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 177 z 05.06.2020, str. 1.
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odnawialne źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii, ciepło z sieci ciepłowniczej, energię
elektryczną,

wynikające

z

przepisów

dotyczących

efektywności

energetycznej, w tym przepisów:
–

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4
maja 2011 r. uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności
energetycznej dla klimatyzatorów (Dz. Urz. UE L 178 z 06.07.2011,
str. 1, z późn. zm.7)),

–

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18
lutego 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności
energetycznej

dla

ogrzewaczy

pomieszczeń,

ogrzewaczy

wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń,
regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów
zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i
urządzenie słoneczne (Dz. Urz. UE L 239 z 06.09.2013, str. 1, z późn.
zm.8)),
–

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18
lutego 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności
energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody
użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie
słoneczne (Dz. Urz. UE L 239 z 06.09.2013, str. 83, z późn. zm.9)),

–

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11
lipca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady

2010/30/UE

energetycznej

7)

8)

9)

w

systemów

odniesieniu

do

wentylacyjnych

etykiet

efektywności

przeznaczonych

do

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 147 z 17.05.2014, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L 38 z 15.02.2017, str. 1.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 147 z 17.05.2014, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L 38 z 15.02.2017, str. 1.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 147 z 17.05.2014, str. 1, Dz. Urz.
UE L 38 z 15.02.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2018, str. 63.
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budynków mieszkalnych (Dz. Urz. UE L 337 z 25.11.2014, str. 27, z
późn. zm.10)),
–

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z
dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania
energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE;”,

c)

po pkt 1c dodaje się pkt 1d w brzmieniu:
„1d) gospodarstwo domowe – osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą, która
spełnia warunki, o których mowa w art. 11d ust. 1 (gospodarstwo domowe
jednoosobowe), albo osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 11d ust.
1, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące
(gospodarstwo domowe wieloosobowe);”;

4)

tytuł rozdziału 4a otrzymuje brzmienie:
„Przedsięwzięcia niskoemisyjne”;

5)

w art. 11b:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza
oraz poprawy efektywności energetycznej budynków w gminie, gmina może
realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne na rzecz

najmniej zamożnych

gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w
szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze
świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przedsięwzięcia niskoemisyjne, o których mowa w ust. 1, są finansowane
na zasadach określonych w ustawie, w części ze środków Funduszu
Termomodernizacji i Remontów, zwanego dalej „Funduszem”.”,

10)

c)

uchyla się ust. 2–9,

d)

dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 38 z 15.02.2017, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L 221 z 10.07.2020, str. 1.
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„11. Współfinansowanie ze środków Funduszu wynosi nie więcej niż 70%
kosztów realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1.”;
6)

w art. 11c:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsięwzięcia niskoemisyjne są współfinansowane ze środków Funduszu
na podstawie porozumienia zawieranego w imieniu i na rzecz ministra właściwego
do spraw klimatu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, z gminą, jeżeli na jej obszarze
obowiązuje uchwała, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska, oraz gmina zobowiąże się do:
1)

realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w nie mniej niż 1% łącznej liczby
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie mniej niż
20 takich budynków oraz nie więcej niż 12% łącznej liczby takich budynków,
z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000;

2)

wymiany lub likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów
podgrzewających wodę, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a–ba, w nie mniej
niż 80% budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których mowa w pkt 1;

3)

zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej,
liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których
mowa w pkt 1, na poziomie nie mniejszym niż 30% energii finalnej w
rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284), z wyłączeniem przedsięwzięć
niskoemisyjnych, o których mowa w ust. 3a;

4)

zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych pochodzących z
dochodów własnych lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869, z późn. zm.11)), których suma stanowi 30% kosztów realizacji
porozumienia, a w przypadku miast, których liczba mieszkańców przekracza
100 000 – więcej niż 30% kosztów realizacji porozumienia.”,

b)
11)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i
2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.
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„1a. Stroną porozumienia, o którym mowa w ust. 1, reprezentującą gminy i
wykonującą ich prawa i obowiązki wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania
efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, może być związek międzygminny w
rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713), powiat lub związek metropolitalny utworzony na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w
województwie śląskim (Dz. U. poz. 730), przy czym warunki wskazane w ust. 1
muszą być spełnione indywidualnie przez każdą gminę, na obszarze której będą
realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne.
1b. Przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 1a, gminy
uczestniczące w związku międzygminnym, związku metropolitalnym lub położone
na terytorium powiatu, o których mowa w ust. 1a, powinny zawrzeć z tymi
związkami lub powiatem umowę regulującą prawa i obowiązki poszczególnych
stron, wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć
niskoemisyjnych.
1c. Narodowy Fundusz, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw
klimatu, wykonuje prawa i obowiązki wynikające z porozumienia, o którym mowa
w ust. 1.
1d. Gmina, niezależnie od kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może
pokryć dodatkowe koszty realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, wykraczające
poza sumę kosztów realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
1e. Gmina może jednorazowo wystąpić o zawarcie porozumienia, o którym
mowa w ust. 1, na niższą liczbę lub procent budynków mieszkalnych
jednorodzinnych niż minimalna liczba lub procent, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
w przypadku gdy zawarła już co najmniej jedno porozumienie spełniające
wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”,
c)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Liczbę mieszkańców miast, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, ustala się na
podstawie aktualnych danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
3. Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu w
ramach porozumienia, o którym mowa w ust. 1, może obejmować koszty urządzeń,
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instalacji, materiałów, robót budowlanych i usług związanych w szczególności z
realizacją:
1)

likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę
użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych,
albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy
niskoemisyjne;

2)

zainstalowania, przyłączenia i uruchomienia mikroinstalacji odnawialnego
źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii, w tym urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu
energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, oraz pompy ciepła, związanych
funkcjonalnie

z

budynkiem

mieszkalnym

jednorodzinnym

będącym

przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
3)

zapewnienia budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z
zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz pompy ciepła, wraz z
zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej
instalacji, w tym będących własnością gminy;

4)

przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej
albo gazowej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, w wysokości równej
opłacie za przyłączenie do sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana
osoba, z którą została zawarta umowa o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego;

5)

przyłączenia

budynku

mieszkalnego

jednorodzinnego

do

sieci

elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, jeżeli ma to
związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w wysokości równej
opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za modernizację przyłącza, do
poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa o
realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
6)

instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym źródeł ciepła zasilanych
energią elektryczną;

7)

docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów
lub dachów;
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8)

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;

9)

modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych;
11) modernizacji systemu wentylacji polegającej w szczególności na:
a)

naprawie, przebudowie i izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych
transportujących powietrze wentylacyjne,

b)

montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry
jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń
w zależności od potrzeb użytkownika;

12) naprawy, przebudowy i modernizacji przewodów kominowych;
13) instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych
oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych
niż będące własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych;
14) robót budowlanych niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt
1–13, w wysokości nie większej niż 20% łącznych kosztów przedsięwzięcia
niskoemisyjnego;
15) serwisu, konserwacji i ubezpieczenia urządzeń, systemów, instalacji,
stanowiących część przedsięwzięć niskoemisyjnych w okresie utrzymania
efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, o którym mowa w art. 11e;
16) projektów budowlanych oraz innej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania
przedsięwzięć niskoemisyjnych;
17) dokumentacji potwierdzającej zmniejszenie zapotrzebowania na energię
dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i
podgrzewania

wody

użytkowej

oraz

określającej

niezbędny

zakres

przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w szczególności audytów energetycznych
oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynku;
18) nadzoru inwestorskiego;
19) opracowania wniosku, o którym mowa w ust. 4, w tym przeprowadzenia
inwentaryzacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz szacowania
zakresu, ilości i kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych, o ile zostały
poniesione w okresie do 9 miesięcy przed datą zawarcia porozumienia, o
którym mowa w ust. 1;
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20) innych działań gminy związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć
niskoemisyjnych oraz obsługi porozumienia, w tym w przygotowaniu wniosku
i oświadczeń, o których mowa w art. 11d ust. 1, koszty obsługi prawnej,
finansowej i technicznej, a także koszty związane z zapewnieniem dostępu
beneficjentów do usług doradztwa energetycznego, w łącznej wysokości nie
wyższej niż 5% kwoty, o której mowa w ust. 5 pkt 5.”,
d)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. W uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności ze stanu
technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach przedsięwzięcia
niskoemisyjnego podlegającego współfinansowaniu ze środków Funduszu, gmina
może nabywać urządzenia i instalacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3, 6 i 13, jako
własny środek trwały i w ramach realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
udostępniać je beneficjentowi w ramach umowy, o której mowa w art. 11d ust. 2.
3b. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 11d ust. 2 w zakresie
ust. 3a, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 4, art. 11d ust. 1 pkt 9 i 10 oraz art. 11f.
3c. Rada gminy określi w regulaminie, o którym mowa w art. 11d ust. 8,
szczegółowe warunki zawierania i realizacji umów mających na celu realizację
przedsięwzięć niskoemisyjnych w sposób, o którym mowa w ust. 3a.”,

e)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, jest zawierane na wniosek gminy
lub innych podmiotów, o których mowa w ust. 1a, na okres nie dłuższy niż:
1)

3 lata – w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie
większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
obszarze gminy;

2)

4 lata – w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie
większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
obszarze gminy.”,

f)

w ust. 5:
–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wskazanie liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do
realizacji w ramach porozumienia spełniających warunek, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem podziału na rodzaje przedsięwzięć
niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b;”,
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–

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) szacowaną liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art.
11d ust. 2a;”,

–

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) koszty realizacji porozumienia, wraz z ich uzasadnieniem, na podstawie
liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 2, przy czym
średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku budynku
mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie
może przekroczyć kwoty 53 000 zł;”,

g)

dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:
„6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, załącza się kopię umowy, o której
mowa w ust. 1b, w przypadku gdy wniosek składa podmiot inny niż gmina, o którym
mowa w ust. 1a.
7. Do średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, o którym
mowa w ust. 5 pkt 5, nie wlicza się wkładu własnego beneficjenta, o którym mowa
w art. 11d ust. 1 pkt 10.
8. Wkład własny beneficjenta, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 10, gmina
przeznacza w szczególności na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z
realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ust. 1d, lub innych
związanych z realizacją działań mających na celu utrzymanie efektów przedsięwzięć
niskoemisyjnych.”;

7)

w art. 11d:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gmina może zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
wyłącznie z osobą, która złożyła wniosek o zawarcie umowy o realizację
przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz łącznie spełnia następujące warunki:
1)

jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub
współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w którym jest
realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub
zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku
gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub
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współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub
zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa,
2)

jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny
dochód, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, oraz
złożyła oświadczenie, w którym określiła liczbę osób w gospodarstwie
domowym,

3)

posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w
ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2133), nieprzekraczające kwoty, o której mowa w art. 11c ust. 5 pkt 5, z
wyłączeniem:
a)

wartości budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w
ust. 6,

b)

nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem
lub tym lokalem,

4)

złożyła oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach
majątkowych, o których mowa w pkt 3, zgodnie ze wzorem określonym w
przepisach wydanych na podstawie ust. 12 pkt 2,

5)

faktycznie zamieszkuje w budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o
którym mowa w ust. 6,

6)

wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu,
o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek
lub lokal, lub ich części, w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

7)

wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu,
o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek
lub lokal, lub ich części, na potrzeby instalacji mikroinstalacji w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub urządzeń
służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej
mikroinstalacji, w tym na potrzeby energetyczne gminy lub spółdzielni
energetycznych i klastrów energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego
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2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w których uczestniczy gmina, innych
niż będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
8)

wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu,
o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek
lub lokal, w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w art. 11e ust. 2,

9)

złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost
z tego aktu lub podpisze weksel własny in blanco z zastrzeżeniem „bez
protestu” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku powstania obowiązku
zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

10) wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób
określony w uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile została wydana, jednak nie
większej niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
11) spełnia dodatkowe warunki określone przez radę gminy w uchwale, o której
mowa w ust. 8, oraz w uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile została wydana
– zwaną dalej „beneficjentem”.”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane osoby
składającej ten wniosek oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1)

imię i nazwisko;

2)

numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)

adres miejsca zamieszkania;

4)

adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;

5)

numer telefonu, o ile go posiada.
1b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba składająca ten wniosek dołącza

oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia.”,
c)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
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„2a. Gmina może realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
2b. W przypadku realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ust.
2a nie stosuje się przepisów ust. 1–2 i 3–12, art. 11e i art. 11f.”,
d)

ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. W przypadku realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym lub
dwóch lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym
zostały wydzielone dwa lokale mieszkalne, dla każdego z lokali zawiera się odrębną
umowę, o której mowa w ust. 2.
7. Gmina weryfikuje dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oświadczenia, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, oraz spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1
pkt 5.”,

e)

po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7f w brzmieniu:
„7a. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalany:
1)

z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1 – w przypadku złożenia wniosku w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2)

z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 1 – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1
sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
7b. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku

gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 8–9 tej ustawy.
7c. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z działalności
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje
się odpowiednio art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
7d. Do postępowania wszczętego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust.
1, stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 2 i 2a, ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f, ust. 7, art.
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23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i art. 29 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
7e. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych w oświadczeniach, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, oraz spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1
pkt 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:
1)

przeprowadzić wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

2)

wykorzystać informacje dotyczące liczby osób wchodzących w skład
gospodarstwa domowego osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli
informacje te są ustalone w wywiadzie środowiskowym, o którym mowa w
ustawie z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, przeprowadzonym
nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania wniosku, o którym mowa
w ust. 1;

3)

wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku
przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług
społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – do
dyrektora centrum usług społecznych, z wnioskiem o udzielenie informacji
dotyczących liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego osoby
fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli informacje te były ustalone w
rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
7f. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić

swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy
społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum
usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – dyrektora
centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a
także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora
centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia
postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 7, w tym przeprowadzania
wywiadów środowiskowych, o których mowa w ust. 7e pkt 1.”,
f)

po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
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„8a. Gmina może ustanowić w regulaminie, o którym mowa w ust. 8:
1)

inny niż w ust. 7d tryb weryfikacji dochodu;

2)

szczegółowy tryb weryfikacji oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4;

3)

szczegółowy tryb weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt
5;

4)

tryb realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, polegający na udzielaniu dotacji
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji tych
przedsięwzięć zgodnie z art. 403 ust. 4–6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska.”,

g)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:
1)

wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie
ujednolicenia formy składanego wniosku;

2)

wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając potrzebę
ujednolicenia dokumentacji, która posłuży gminie do weryfikacji wysokości
środków własnych oraz zasobów majątkowych osoby składającej wniosek, o
którym mowa w ust. 1.”;

8)

art. 11e otrzymuje brzmienie:
„Art. 11e. 1. Gmina zapewnia utrzymanie efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych
przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia, w ramach którego zostały
zrealizowane.
2. W celu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych gmina weryfikuje, co
najmniej raz w roku, przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia,
przestrzeganie warunków umowy, o której mowa w art. 11d ust. 2, oraz warunków, o
których mowa w art. 11f ust. 3.
3. W celu osiągnięcia i utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych gmina
zapewnia beneficjentom dostęp do usług doradztwa energetycznego, w szczególności w
zakresie sposobów oszczędnego i ekonomicznego zużycia energii i obniżania kosztów
energii w gospodarstwie domowym, użytkowania zainstalowanych w ramach
przedsięwzięcia niskoemisyjnego urządzeń i systemów grzewczych w sposób najbardziej
efektywny pod względem zużycia energii i ograniczania emisji, występowania o inne
wsparcie ze środków publicznych w celu podnoszenia efektywności energetycznej
budynku oraz obniżania kosztów energii.”;
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9)

w art. 11f:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli przed upływem 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia
beneficjent przeniesie w całości lub w części własność albo udział we
współwłasności lub przysługujący mu zakres posiadania samoistnego budynku, o
którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w art. 11d ust. 6,
na rzecz osoby trzeciej, niebędącej współwłaścicielem lub współposiadaczem
samoistnym tego budynku lub lokalu, zwraca gminie, pomniejszone o wysokość
wkładu własnego określoną w umowie, o której mowa w art. 11d ust. 2:
1)

100% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych przez
gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części własności, udziału
we współwłasności lub przysługującego mu zakresu posiadania samoistnego
tego budynku lub lokalu nastąpiło przed upływem 3 lat od daty zakończenia
realizacji porozumienia;

2)

60% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych przez
gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części własności, udziału
we współwłasności lub przysługującego mu zakresu posiadania samoistnego
tego budynku lub lokalu nastąpiło po upływie 3 lat, a przed upływem 5 lat od
daty zakończenia realizacji porozumienia.”,

b)

w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli przed upływem 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia w budynku,
o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w art. 11d ust. 6,
lub jego części:”,

c)

dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Obowiązek zwrotu kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, o
którym mowa w ust. 1, nie powstaje, jeżeli beneficjent przeniesie w całości lub w
części własność albo udział we współwłasności lub przysługujący mu zakres
posiadania samoistnego budynku na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1362 oraz z 2020 r. poz. 284) i jeżeli ta osoba zobowiąże się w umowie
zawieranej z gminą do utrzymania efektów zrealizowanego przedsięwzięcia
niskoemisyjnego. Do tej osoby przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

10) w art. 14 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
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„1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności

karnej

za

składanie

fałszywego

oświadczenia.

Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia.”;
11) w art. 22a:
a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Narodowy Fundusz rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 11c ust. 4,
w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza
się okresów opóźnień spowodowanych z winy gminy lub z innych przyczyn
niezależnych od Narodowego Funduszu.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, o którym mowa w
art. 11c ust. 4, lub dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia Narodowy
Fundusz wzywa gminę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.
Jeżeli gmina nie uzupełni braków w wyznaczonym terminie, Narodowy Fundusz
pozostawia wniosek bez rozpoznania.”,

b)

w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Narodowy Fundusz, rozpatrując wniosek, o którym mowa w art. 11c ust. 4, bierze
pod uwagę:”,

c)

w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Narodowy Fundusz informuje gminę, w formie pisemnej, o sposobie rozpatrzenia
wniosku, o którym mowa w art. 11c ust. 4.”;

12) w art. 22b:
a)

w ust. 1:
–

pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
„11) tryb kontroli realizacji porozumienia przez Narodowy Fundusz;
12) zakres, formę i terminy przedkładania Narodowemu Funduszowi
informacji o realizacji porozumienia oraz terminy i sposób rozliczania
środków Funduszu przeznaczonych na realizację porozumienia;”,

–

pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) datę zakończenia realizacji porozumienia, nie późniejszą jednak niż
terminy, o których mowa w art. 11c ust. 4.”,
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b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Porozumienie, o którym mowa w art. 11c ust. 1, Narodowy Fundusz,
minister właściwy do spraw klimatu oraz gmina przechowują przez okres nie krótszy
niż 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia.”;

13) w art. 22c:
a)

w ust. 1:
–

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1, Narodowy
Fundusz:”,

–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz BGK po jednym
egzemplarzu porozumienia;”,

b)

w ust. 3:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) niewykorzystane w terminach, o których mowa w art. 11c ust. 4,”,

–

część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie 15 dni od dnia zakończenia
realizacji porozumienia, z zastrzeżeniem, że środki, o których mowa w pkt 1 i 2,
podlegają zwrotowi bez odsetek.”,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących dotacji.”,

d)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt
2, zgodnie z ust. 3, minister właściwy do spraw klimatu wydaje decyzję określającą
kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki od środków, o których mowa w
ust. 1 pkt 2, nalicza się począwszy od dnia wypłacenia tych środków gminie zgodnie
z ust. 2.
5b. Minister właściwy do spraw klimatu może upoważnić Narodowy Fundusz,
na podstawie odrębnego porozumienia, do wydawania decyzji, o których mowa w
ust. 5a.”,

e)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. Warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw klimatu, BGK i
Narodowego

Funduszu

w

zakresie

współfinansowania

przedsięwzięć

niskoemisyjnych ze środków Funduszu, w tym sposób pokrycia kosztów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2a, określa odrębne porozumienie.”,
f)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Minister właściwy do spraw klimatu zapewnia przekazywanie środków
budżetu państwa na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych do Funduszu.”;

14) w art. 25w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) pokrycie kosztów wykonywania przez Narodowy Fundusz zadań dotyczących
przedsięwzięć niskoemisyjnych, określonych w rozdziałach 4a i 5;”;
15) po rozdziale 5 dodaje się rozdziały 5a i 5b w brzmieniu:
„Rozdział 5a
Centralna ewidencja emisyjności budynków
Art. 27a. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralną ewidencję
emisyjności budynków, zwaną dalej „ewidencją”, oraz jest administratorem danych
zgromadzonych w tej ewidencji.
2. W ewidencji gromadzi się:
1)

dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:
a)

źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na
potrzeby budynku lub lokalu,

b)

źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu
w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,

c)

źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181
ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej
ustawy,

d)

przeprowadzonej kontroli lub czynności, o której mowa w:
–

art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska, w zakresie kontroli źródła spalania paliw o nominalnej mocy
cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym
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mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa
w art. 152 ust. 1 tej ustawy, lub spełnienia wymagań określonych w
uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy, lub ustalenia wysokości
należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust.
1 tej ustawy,
–

art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz.
150, 284 i 875), w zakresie kontroli gospodarowania odpadami
komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych,

–

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 995 i 1339), w zakresie wprowadzania gazów lub
pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495
oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086),

–

art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 i 471), w zakresie
objętym świadectwem charakterystyki energetycznej budynków,

–

art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynków, w zakresie kontroli stanu technicznego systemu
ogrzewania,

–

art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych),

–

przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),
w zakresie usuwania zanieczyszczenia z przewodów dymowych i
spalinowych,

e)

przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej
oraz zwrotu takich premii,
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f)

ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn.
zm.12)),

g)

udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
–

przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych
lub przedsięwzięć remontowych,

–

odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

–
h)

innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,

przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia
finansowego ze środków publicznych w zakresie:
–

dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

–

dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i
1086),

–

zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art.
39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)

dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, o
których mowa w art. 27b ust. 4;

3)

dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali:
a)

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca
zamieszkania lub siedziby,

b)

adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub
źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i c,

c)

numer telefonu, o ile posiada,

d)

adres poczty elektronicznej, o ile posiada.

3. Dane i informacje są:
1)

12)

wprowadzane przez osoby uprawnione;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495,
1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 179,
183, 284, 288, 568, 695, 875, 1065, 1068, 1086, 1106, 1262 i 1291.
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2)

pozyskiwane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję
z:
a)

bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000
(BDOT10k),

b)

centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,

c)

baz danych podmiotów przetwarzających dane w ramach swojej działalności,
w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

d)

centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz
centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

4. Na potrzeby ewidencji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego tę ewidencję, są wykorzystywane dane zgromadzone w geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w państwowym rejestrze granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu oraz z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe dane i informacje gromadzone w ewidencji, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, przekazywane przez osoby uprawnione oraz uzupełniane
automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na
względzie użyteczność i bezpieczeństwo tych danych i informacji oraz funkcjonalność
ewidencji.
Art. 27b. 1. Uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do ewidencji są
osoby:
1)

przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:
a)

źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej
ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,

b)

spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej
ustawy,

c)

uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art.
284 ust. 1 tej ustawy
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– w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz lit. d tiret
pierwsze;
2)

przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a)

gospodarowania odpadami komunalnymi,

b)

odprowadzania nieczystości ciekłych

– w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz lit. d tiret
drugie;
3)

przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991
r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie emisji gazów i pyłów
wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – w zakresie danych, o których mowa w art.
27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz lit. d tiret trzecie;

4)

przeprowadzające kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie tej kontroli – w odniesieniu do danych, o
których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz lit. d tiret szóste;

5)

wskazane

przez

BGK,

realizujące

czynności

w

zakresie

premii

termomodernizacyjnych i premii remontowych – w zakresie danych, o których
mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. e;
6)

wskazane przez organy realizujące czynności w zakresie ulgi podatkowej, o której
mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych – w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. f;

7)

wskazane przez organy lub inne podmioty udzielające ze środków publicznych
finansowania albo dofinansowania:
a)

przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub
przedsięwzięć remontowych,

b)

odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

c)

innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza

– w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. g;
8)

wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie:
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a)

przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia
finansowego ze środków publicznych w zakresie:
–

dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

–

dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

–

zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art.
39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

– w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h,
b)

deklaracji i przypadku, o których mowa odpowiednio w art. 27g ust. 2 pkt 2 i
ust. 5;

9)

usuwające zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do
przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpożarowej – w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust.
2 pkt 1 lit. a–c oraz lit. d tiret siódme.
2. Dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do ewidencji,

zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, gromadzi się w wykazie osób uprawnionych,
zwanym dalej „wykazem”.
3. Dane osób uprawnionych wpisuje się do wykazu za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję na wniosek:
1)

starosty, marszałka województwa – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt
1;

2)

wójta, burmistrza, prezydenta miasta – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2 i 8;

3)

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

4)

tych osób – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 9;

5)

właściwego organu lub podmiotu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt
5–7.
4. Wykaz zawiera:

1)

imię i nazwisko osoby uprawnionej;

2)

adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej;

3)

informacje o odpowiednich:
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a)

kwalifikacjach w rzemiośle kominiarskim, w tym ich numer,

b)

uprawnieniach budowlanych, w tym ich numer, specjalność i zakres

– w odniesieniu do osób, które te kwalifikacje lub uprawnienia posiadają;
4)

numer legitymacji służbowej lub upoważnienia i datę jego wydania;

5)

identyfikator systemowy oraz datę jego nadania.
5. Wniosek o wpis do wykazu oraz wniosek o zmianę danych zawartych w wykazie

zawiera dane, o których mowa w ust. 4.
6. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, do wniosków, o których mowa
w ust. 5, dołącza się:
1)

oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym;

2)

kopie dokumentów potwierdzających nadanie odpowiednich:
a)

kwalifikacji w rzemiośle kominiarskim,

b)

uprawnień budowlanych.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, składa się pod rygorem
odpowiedzialności

karnej

za

składanie

fałszywego

oświadczenia.

Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia.
8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa przyznaje osobie uprawnionej dostęp do systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
9. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, osoba, o której mowa w
ust. 1 pkt 4 i 9, albo organ lub podmiot w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt
5–7, składa do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wniosek o zmianę tych danych,
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, przekazując kopię dokumentów
potwierdzających

zaistniałą

zmianę

za

pomocą

systemu

teleinformatycznego

obsługującego ewidencję.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
11. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokonuje zmian w wykazie w przypadku powzięcia
informacji o zmianie danych, o których mowa w ust. 4.
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12. Wnioski, o których mowa w ust. 5, składa się przy użyciu formularza
elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
13. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzory wniosków, o których mowa w ust. 5,
w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 346, 568 i 695).
Art. 27c. 1. Osoby wpisane do wykazu, w trakcie kontroli lub czynności, o których
mowa w art. 27b ust. 1, wprowadzają do ewidencji, za pomocą elektronicznego
formularza inwentaryzacyjnego, dane i informacje zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 27a ust. 5, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego
ewidencję. W przypadku, o którym mowa w art. 27b ust. 1 pkt 9, dane i informacje
wprowadza się bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności.
2. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji,
spowodowanego przyczynami niezależnymi od osoby uprawnionej, wprowadzenia
danych dokonuje się̨ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 7 dni roboczych od dnia, w
którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.
3. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, osobom uprawnionym
zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w tej ewidencji.
4. Osobom wpisanym do wykazu udziela się informacji niezbędnych do realizacji
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
wprowadzania danych i informacji do ewidencji, uwzględniając zakres danych i
informacji wprowadzanych do ewidencji oraz ich zapisywanie w systemie
teleinformatycznym obsługującym ewidencję.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
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Art. 27d. 1. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one
niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1)

organom Inspekcji Ochrony Środowiska;

2)

organom nadzoru budowlanego;

3)

ministrowi właściwemu do spraw klimatu;

4)

Narodowemu Funduszowi;

5)

wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6)

Głównemu Urzędowi Statystycznemu;

7)

podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i
1086);

8)

Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutowi
Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu;

9)

ministrowi właściwemu do spraw energii;

10) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
11) organom Krajowej Administracji Skarbowej;
12) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
13) ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
14) ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych;
15) Bankowi Gospodarstwa Krajowego;
16) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta;
17) starostom;
18) sejmikom województwa;
19) marszałkom województwa;
20) wojewodom;
21) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
22) regionalnym dyrektorom ochrony środowiska;
23) organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych finansowania
albo dofinansowania:
a)

przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub
przedsięwzięć remontowych,
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b)

odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

c)

innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;

24) Urzędowi Regulacji Energetyki;
25) zakładom ubezpieczeń.
2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom, o których mowa w
ust. 1, w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję w postaci elektronicznej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
3. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom, o których mowa w
ust. 1, na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na
udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1,
albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
konieczności składania elektronicznego wniosku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli spełniają
łącznie następujące warunki:
1)

posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim
celu oraz jakie dane uzyskał;

2)

posiadają

zabezpieczenia

techniczne

i

organizacyjne

uniemożliwiające

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)

jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres
danych udostępnianych na podstawie ust. 1 oraz sposób udostępniania danych z systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję, uwzględniając konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony danych i informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych
w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
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6. Udostępnianie danych Głównemu Urzędowi Statystycznemu odbywa się na
zasadach określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443).
Art. 27e. 1. Właścicielom budynków lub lokali, po podaniu informacji określonych
w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, udostępnia się dane dotyczące ich budynków
lub lokali, zgromadzone w ewidencji, w postaci elektronicznej przy użyciu systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres udostępnianych danych oraz informacje, których podanie jest wymagane, mając
na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.
Art. 27f. 1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta po przeprowadzeniu kontroli, o której
mowa w:
1)

art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w
zakresie:
a)

źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej
ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,

b)

spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej
ustawy,

2)

art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w zakresie:
a)

gospodarowania odpadami komunalnymi,

b)

pozbywania się nieczystości ciekłych

– sporządza protokół, o którym mowa w art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo

ochrony

środowiska,

z

wykorzystaniem

systemu

obsługującego ewidencję.
2. Protokół kontroli zawiera:
1)

oznaczenie organu kontrolnego;

2)

datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;

3)

numer sprawy;

4)

dane osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

teleinformatycznego
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5)

dane osoby kontrolowanej lub podmiotu kontrolowanego oraz jej podpis albo
wskazanie przyczyn odmowy podpisania;

6)

zakres kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

7)

pouczenia o prawie kontrolowanego do otrzymania protokołu kontroli, wnoszenia
zastrzeżeń i uwag wraz z uzasadnieniem oraz możliwości odmowy jego podpisania.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 27g. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których
mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej „deklaracją”, w terminie
14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
2. Deklarację składa się w postaci:
1)

elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów

realizujących

zadania

publiczne

z

wykorzystaniem

systemu

teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub
2)

pisemnej.
3. Deklaracja zawiera:

1)

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres
miejsca zamieszkania lub siedziby;

2)

adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło
spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;

3)

numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

4)

adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile
posiada;

5)

informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł
ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt
1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
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4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 5, właściciel lub
zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia, w którym zaistniała zmiana.
5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej wójt,
burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w
deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu określi wzór formularza deklaracji w formie dokumentu elektronicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Rozdział 5b
Przepis karny
Art. 27h. 1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie
deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
2. Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył
deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt,
burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
3. Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).”.
Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020
r. poz. 995 i 1339) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 w ust. 1 po pkt 17e dodaje się pkt 17f w brzmieniu:
„17f) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i …) w zakresie wprowadzania gazów
lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r.
poz. 424 i 1086);”;

2)

w art. 5a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. Jeżeli kontrola instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego lub zakładu
o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wykaże istotne naruszenie wymogów
określonych w tym pozwoleniu lub w zakresie przeciwdziałania poważnej awarii
przemysłowej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli przeprowadza się
ponowną kontrolę, o której mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
w art. 62a dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Protokół kontroli, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie
art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z
wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i …).
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór protokołu w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, 568 i 1086) w art. 34a
w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) z zakresu ochrony środowiska”.
Art. 5. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020
r. poz. 1219) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 400b po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b.

Narodowy

Fundusz

wykonuje

zadania

dotyczące

przedsięwzięć

niskoemisyjnych, określone w rozdziałach 4a i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i …).”;
2)

w art. 401c w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków;”;
3)

w art. 411:
a)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki
finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji lub poręczeń,
kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i
przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
potrzeb geologii.”,

b)

ust. 10f otrzymuje brzmienie:
„10f. Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim
funduszom z przeznaczeniem na:
1)

udzielanie pożyczek lub dotacji, a także na dalsze udostępnianie środków
zgodnie z ust. 10, na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z
zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii;

2)

pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez:
a)

wojewódzkie fundusze, związanych z wdrażaniem programów i
przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1,

b)

jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu
programów i przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, lub tworzeniu
warunków do tego wdrażania.”,

c)

po ust. 10f dodaje się ust. 10g–10w w brzmieniu:
„10g. Narodowy Fundusz przekazuje, na podstawie umowy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, środki do Ekologicznego Funduszu Poręczeń i
Gwarancji, o którym mowa w art. 421l ust. 1.
10h. Umowa, o której mowa w ust. 10g, określa w szczególności:
1)

warunki i terminy przekazywania środków do Ekologicznego Funduszu
Poręczeń i Gwarancji, obowiązki sprawozdawcze z wykorzystania środków
Ekologicznego

Funduszu

Poręczeń

i

Gwarancji

i

warunki

zwrotu

niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków
tego funduszu na rzecz Narodowego Funduszu;
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2)

szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji;

3)

wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych
poręczeń lub gwarancji w ramach Ekologicznego Funduszu Poręczeń i
Gwarancji.
10i. Przepisów art. 34c ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 122, 568 i 1086) nie stosuje się.
10j. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może
złożyć żądanie wydania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny
dochód przypadający na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
10k. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10j, wydaje wójt, burmistrz albo
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, o
której mowa w ust. 10j, zgodnie z wzorem, o którym mowa w ust. 10v pkt 2.
10l. Dochodem, o którym mowa w ust. 10j, jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt
1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 111).
10m. Gospodarstwo domowe tworzą osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10j,
samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
albo osoba, o której mowa w ust. 10j, oraz osoby z nią spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
10n. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka
gospodarstwa domowego osoby fizycznej, o której mowa w ust. 10j, jest ustalany:
1)

z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia żądania
wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10j – w przypadku żądania
złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2)

z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia żądania
wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10j – w przypadku żądania
złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
10o. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 10j, z gospodarstwa rolnego

stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
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rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się
przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 10m. Przez gospodarstwo
rolne rozumie się gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
10p. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 10j, z działalności
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje
się przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
10q.

Do postępowania wszczętego na podstawie żądania wydania

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10j:
1)

stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych
przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe,
o którym mowa w ust. 10m;

2)

przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3 oraz ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1
i 2, art. 25 ust. 3 i art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych stosuje się odpowiednio.
10r. Żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10j, powinno

zawierać następujące dane osoby fizycznej, o której mowa w ust. 10j, oraz członków
jej gospodarstwa domowego:
1)

imię i nazwisko;

2)

numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)

adres miejsca zamieszkania;

4)

adres poczty elektronicznej lub numer telefonu osoby fizycznej, o której mowa
w ust. 10j, o ile je posiada.
10s. Żądając wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10j, osoba

fizyczna składa oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub
wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.
10t. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 10j, potwierdza się przeciętny
miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego
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osoby fizycznej, o której mowa w ust. 10j, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy
członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy wieloosobowego.
10u. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w formie pisemnej,
upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka
pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w
centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818)
– dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki
organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy
społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej
gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10j, w tym
do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
10v. Minister właściwy do spraw klimatu określi oraz zamieści w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór:
1)

żądania wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10j,

2)

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10j

– kierując się koniecznością ujednolicenia formy przekazywanych danych, a także
zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji.
10w. W sprawach nieuregulowanych w ust. 10j–10u stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego.”;
4)

w tytule VII w dziale II dodaje się rozdział 6 w brzmieniu:
„Rozdział 6
Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji
Art. 421l. 1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Ekologiczny Fundusz
Poręczeń i Gwarancji.
2. Środki Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji przeznacza się na pokrycie
kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń lub gwarancji, w tym wypłat z
tytułu

udzielonych

poręczeń

lub

gwarancji,

na

rzecz

kredytobiorców

lub

pożyczkobiorców w ramach wskazanych przez Narodowy Fundusz rządowych
programów poręczeniowo-gwarancyjnych obejmujących projekty z zakresu ochrony
środowiska, o których mowa w art. 34a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o
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poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne.
3. Poręczenie lub gwarancja, udzielone w ramach Ekologicznego Funduszu
Poręczeń i Gwarancji, obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty
pożyczki lub kredytu, objętej poręczeniem lub gwarancją.
4. Środki Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji pochodzą z:
1)

środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Bankowi Gospodarstwa
Krajowego zgodnie z art. 411 ust. 10g;

2)

opłat prowizyjnych z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych w ramach
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji;

3)

wpływów z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w wykonaniu umowy poręczenia lub gwarancji udzielonej w ramach
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji;

4)

odsetek z tytułu oprocentowania środków Ekologicznego Funduszu Poręczeń i
Gwarancji;

5)

środków, o których mowa w ust. 5;

6)

wpływów z innych tytułów.
5. Minister właściwy do spraw klimatu przekazuje do Ekologicznego Funduszu

Poręczeń i Gwarancji środki na pokrycie kosztów i wydatków, o których mowa w ust. 2,
które nie znajdują pokrycia ze środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1–4 i 6.
6. Minister właściwy do spraw klimatu zawiera z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego umowę określającą warunki i tryb przekazywania środków, o których mowa
w ust. 5.
7. W przypadku zapłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty z tytułu
poręczenia lub gwarancji udzielonych w ramach Ekologicznego Funduszu Poręczeń i
Gwarancji, Bank Gospodarstwa Krajowego wstępuje, z chwilą zapłaty, w prawa
beneficjenta poręczenia lub gwarancji do wysokości dokonanej zapłaty.
8. Jeżeli odzyskanie wierzytelności powstałej z tytułu poręczenia lub gwarancji,
udzielonych w ramach Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, nie jest możliwe,
Bank Gospodarstwa Krajowego może umorzyć tę wierzytelność w całości albo w części.
Art. 421m. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego:
1)

sporządza dla Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji odrębny bilans,
rachunek zysków i strat oraz pozycji pozabilansowych;
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2)

wyodrębnia plan finansowy Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w planie
finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. Plan finansowy Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji jest

opracowywany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw klimatu,
w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji ma obowiązywać.
3. Plan finansowy Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji określa w
szczególności przewidywaną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji, wysokość kosztów
i wydatków, o których mowa w art. 421l ust. 2, oraz wysokość zasilenia tego Funduszu z
poszczególnych źródeł określonych w art. 421l ust. 4.
4. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie z
realizacji planu finansowego Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w danym
roku do dnia 30 kwietnia roku następnego.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1000, z późn. zm.13)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt
9 w brzmieniu:
„9) wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 i …),
wymaganego do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 264 i 284) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 6 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy „gminnych programów niskoemisyjnych” zastępuje się
wyrazami „przedsięwzięć niskoemisyjnych”;

2)

w art. 20 w ust. 2a skreśla się wyrazy „realizowanych w ramach gminnych programów
niskoemisyjnych”.

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1556, 1751 i
2294 oraz z 2020 r. poz. 424, 471 i 1086.
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Art. 8. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz.
1654) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Przegląd, o którym mowa w art. 3a ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, jest
wykonywany po raz pierwszy nie później niż do dnia 1 lipca 2021 r.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 51)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 7 ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu
wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu
korygującego, o którym mowa w ust. 3.
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku
budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok,
minister właściwy do spraw klimatu obniża wielkość środków przeznaczonych na
wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a
kwotą przekroczenia wydatków. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu
wydatków określonych na dany rok budżetowy, minister właściwy do spraw klimatu
wstrzymuje zawieranie porozumień z gminami. Minister właściwy do spraw klimatu
będzie zawierał porozumienia z gminami w zakresie zabezpieczonych środków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna
z planem finansowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu,
przepisu ust. 3 nie stosuje się.”;

2)

w art. 9:
a)

w ust. 1 uchyla się pkt 3–6,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na
wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw klimatu wynikających z ustawy
wynosi w roku:
1)

2021 – 500 000zł;

2)

2022 – 500 000zł;

3)

2023 – 500 000zł;

4)

2024 – 500 000zł.”,
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c)

ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu
wydatków, o którym mowa w ust. 1, a minister właściwy do spraw klimatu
monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1a, oraz są oni
odpowiedzialni za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku
budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany
rok, minister właściwy do spraw gospodarki w zakresie limitu wydatków, o którym
mowa w ust. 1, a minister właściwy do spraw klimatu w zakresie limitu wydatków,
o którym mowa w ust. 1a, obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w
drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą
przekroczenia wydatków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest
zgodna z planem finansowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
gospodarki w zakresie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, a ministra
właściwego do spraw klimatu w zakresie limitu wydatków, o którym mowa w ust.
1a, przepisu ust. 3 nie stosuje się.”.

Art. 10. 1. Do porozumień, o których mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu dotychczasowym, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Strony
tych porozumień dostosują je do przepisów zmienionych niniejszą ustawą w terminie 3
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Do wniosków, o których mowa w art. 11c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nierozpatrzonych
przed tym dniem, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzywa
wnioskodawcę do dostosowania wniosku do przepisów zmienionych niniejszą ustawą w
terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli
wnioskodawca nie dostosuje wniosku zgodnie z wezwaniem, wniosek pozostawia się bez
rozpoznania, o czym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje
wnioskodawcę w wezwaniu.
3. Do umów, o których mowa w art. 11d ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, zawartych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art.
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1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Strony tych umów zawrą do nich aneksy w celu
dostosowania tych umów do przepisów zmienionych niniejszą ustawą w terminie 3 miesięcy
od dnia dostosowania porozumień do przepisów zmienionych niniejszą ustawą, o którym mowa
w ust. 1. W przypadku niezawarcia aneksów w tym terminie umowy wygasają.
Art. 11. 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, w których zadania i kompetencje ministra właściwego do spraw gospodarki
przejął na podstawie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw klimatu oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym
że do treści porozumień, o których mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
zawieranych w wyniku zakończenia tych spraw oraz do określenia podmiotów właściwych do
zawierania takich porozumień zastosowanie będą miały przepisy ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw klimatu
wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw gospodarki określone w
porozumieniach, o których mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 11c ust. 1c ustawy
zmienianej w art. 1 stosuje się.
3. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw
klimatu wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw gospodarki określone w
porozumieniu, o którym mowa w art. 22c ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Porozumienie to zachowuje
moc do dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 4.
4. Minister właściwy do spraw klimatu, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawrą porozumienie, o którym mowa w
art. 22c ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw
gospodarki przekazuje, na podstawie pisemnego protokołu, odpowiednio ministrowi
właściwemu do spraw klimatu oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej dokumenty niezbędne do wykonywania praw i obowiązków
przejmowanych od ministra właściwego do spraw gospodarki, w szczególności oryginały
porozumień, o których mowa w ust. 2 i 3.
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6. Plan finansowy Funduszu Termomodernizacji i Remontów na 2020 r. aktualizuje się w
terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
7. W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Bank Gospodarstwa
Krajowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz
ministrem właściwym do spraw klimatu sporządzi plany finansowe Ekologicznego Funduszu
Poręczeń i Gwarancji na rok 2020 oraz na rok 2021.
Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11d ust. 12
ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11d ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Art. 13. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa deklarację, o której mowa
w art. 27g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania
paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 15 pkt 6, nie
później niż 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu.
2. W terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej wójt,
burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do centralnej ewidencji emisyjności budynków
dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
obsługującego tę ewidencję, w sposób określony w art. 27g ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 14. Tworzy się centralną ewidencję emisyjności budynków w celu gromadzenia
jednolitych, ustandaryzowanych i spójnych danych dotyczących budynków i lokali oraz
eksploatowanych w nich:
1)

źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej,

2)

źródeł energii elektrycznej,

3)

źródeł spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 i …), o nominalnej mocy
cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181
ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy

– na potrzeby identyfikacji i diagnozowania źródeł niskiej emisji oraz planowania i
podejmowania efektywnych działań publicznych eliminujących źródła tej emisji w oparciu o
utworzoną ewidencję.
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Art. 15. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa

komunikat

określający

dzień

wdrożenia

rozwiązań

technicznych

umożliwiających:
1)

prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a
ustawy zmienianej w art. 1, na zasadach, o których mowa w art. 27a ust. 1–5 ustawy
zmienianej w art. 1;

2)

wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o
których mowa w art. 27b i art. 27c ustawy zmienianej w art. 1;

3)

udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na
zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy zmienianej w art. 1;

4)

udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na
zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1;

5)

sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa
w art. 27f ustawy zmienianej w art. 1;

6)

złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego
centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27g ust.
2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;

7)

sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa
w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 3.
Art. 16. Komunikaty, o których mowa w art. 15, ogłasza się w terminie co najmniej 3

miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w danym komunikacie.
Art. 17. 1. W latach 2020 ̶ 2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa dla części
budżetowej 51 – klimat będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy
wynosi 2,5 mln zł, z tym że nie może w kolejnych latach przekroczyć:
1)

w 2020 r.  0 mln zł;

2)

w 2021 r.  0 mln zł;

3)

w 2022 r.  0 mln zł;

– 46 –

4)

w 2023 r.  0 mln zł;

5)

w 2024 r.  0 mln zł;

6)

w 2025 r.  0,5 mln zł;

7)

w 2026 r.  0,5 mln zł;

8)

w 2027 r.  0,5 mln zł;

9)

w 2028 r.  0,5 mln zł;

10) w 2029 r.  0,5 mln zł.
2. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa dla części
budżetowej 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 22,8
mln zł, z tym że nie może w kolejnych latach przekroczyć:
1)

w 2020 r.  0,2 mln zł;

2)

w 2021 r.  0,8 mln zł;

3)

w 2022 r.  1,5 mln zł;

4)

w 2023 r.  2,3 mln zł;

5)

w 2024 r.  3 mln zł;

6)

w 2025 r.  3 mln zł;

7)

w 2026 r.  3 mln zł;

8)

w 2027 r.  3 mln zł;

9)

w 2028 r.  3 mln zł;

10) w 2029 r.  3 mln zł.
3. Minister właściwy do spraw klimatu w zakresie części budżetowej 51 – klimat oraz
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w zakresie części budżetowej 18 – budownictwo, planowanie i
zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo monitorują wykorzystanie limitów
wydatków oraz wdrażają mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4.
4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio minister
właściwy do spraw klimatu albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa stosują mechanizm korygujący
polegający na ograniczeniu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań, o których
mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
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Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)

art. 1 pkt 15 w zakresie:
a)

art. 27a, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków,
określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt 1,

b)

art. 27b i art. 27c, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji
emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt
2,

c)

art. 27d, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji
emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt
3,

d)

art. 27e, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji
emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt
4,

e)

art. 27f, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków,
określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt 5,

f)

art. 27g ust. 2 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań
technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków,
określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt 6;

2)

art. 2, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym
w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt 1;

3)

art. 3, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających

sporządzanie

protokołu

kontroli

z

wykorzystaniem

systemu

teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków,
określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt 2;
4)

art. 5 pkt 3 oraz art. 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw stwarza warunki do podjęcia realnych działań w celu eliminacji zjawiska smogu,
w tym przede wszystkim tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. Po
pierwsze proponuje działania na rzecz udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r.
pilotażowego instrumentu na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych
źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, zwanego dalej
„Programem Stop Smog”. Po drugie kluczowe jest podjęcie działań na rzecz zdiagnozowania
źródeł niskiej emisji. W tym kontekście niezbędne jest rozpoczęcie gromadzenia jednolitych i
uspójnionych danych w skali całego kraju dotyczących budynków i pochodzących z nich źródeł
emisji, które stanowią kluczowy element do planowania działań naprawczych (por. raport
Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 sierpnia 2018 r. LKR.430.003.2018 Nr ewid.
150/2018/P/17/078/LKR). W celu zdiagnozowania i zidentyfikowania źródeł emisji z
budynków przewiduje się utworzenie i uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków, zwanej dalej „CEEB”. Po trzecie projekt ustawy wprowadza zmiany niezbędne do
usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego „Czyste
Powietrze” zarządzanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zwany dalej „NFOŚiGW”.
Działania mające na celu poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i poprawę
warunków mieszkaniowych społeczeństwa przyczyniają się równocześnie do realizacji innych
priorytetów rządu, takich jak:
1) poprawa efektywności energetycznej,
2) walka ze zjawiskiem smogu,
3) walka z ubóstwem energetycznym.
Proponowana nowelizacja stanowi odpowiedź na następujące problemy:
1) konieczność wsparcia samorządów gminnych w przedsięwzięciach poprawiających
stan techniczny budynków jednorodzinnych,
2) zwiększenie

efektów

działań

wspierających

przedsięwzięcia

niskoemisyjne

w budynkach jednorodzinnych,
3) zdiagnozowanie źródeł emisji pochodzących z budynków przez stworzenie narzędzia
wspierającego działania jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy przewiduje:
1) poprawę efektywności wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia
niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych przez dostosowanie do bieżących
uwarunkowań zasad uczestnictwa i realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych (Program
Stop Smog),
2) utworzenie i uruchomienie CEEB,
3) usprawnienie działania rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
1. Dostosowanie do bieżących uwarunkowań zasad uczestnictwa i realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych (Program Stop Smog)
W lutym 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2019 r. poz. 51), na podstawie których
został uruchomiony rządowy Program Stop Smog. Od czasu wejścia w życie ustawy podpisano
4 porozumienia z gminami (Skawina, Sucha Beskidzka, Pszczyna, Niepołomice), a kolejne 3
wnioski gmin są w trakcie procedowania (Tuchów, Nakło nad Notecią i Sosnowiec). Zgodnie
z tymi wnioskami i 4 podpisanymi porozumieniami, w latach 2019–2022 będzie
zrealizowanych 1027 przedsięwzięć niskoemisyjnych na łączną kwotę blisko 55 mln zł.
Kolejne gminy przygotowują się do przygotowania wniosku, w tym m.in. Opoczno,
Proszowice, Radwanice, Rybnik, Żywiec.
Mimo ww. grupy gmin uczestniczących/zainteresowanych Programem Stop Smog, proces jego
realizacji nie może być w pełni zadowalający, a liczba wskazanych gmin nie pozwoli na pełne
wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację tego programu. Kolejne spotkania
z gminami oraz oficjalna korespondencja kierowana do MPiT/MR i wnioski z bieżącej pracy
zespołu zarządzającego Programem Stop Smog doprowadziły do wniosku o konieczności
przeprowadzenia zmian w Programie Stop Smog mających na celu dostosowanie zasad
uczestnictwa w nim i jego realizacji do bieżących uwarunkowań, w tym zwiększenia
atrakcyjności tego programu dla gmin. Proponowane zmiany obejmują w szczególności:
1) zmniejszenie

minimalnej

liczby

budynków

jednorodzinnych

umożliwiającej

aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie
tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie;
2) zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze
liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez
gminę w ramach jednego porozumienia;

2

3) wydłużenie z 3 lat do 4 lat okresu realizacji porozumienia – w przypadku realizacji
przez gminę w danym porozumieniu więcej niż 2% budynków jednorodzinnych
w gminie;
4) skrócenie z 10 lat do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań/zobowiązań
dotyczących:
 obowiązku beneficjenta w zakresie zwrotu odpowiedniej części wartości
przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku,
 zobowiązań beneficjenta w zakresie przestrzegania warunków umowy,
 przechowywania treści porozumienia przez gminę i ministra,
 utrzymania przez gminę efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych;
5) rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:
 przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej,
 modernizację

istniejącego

przyłącza

ciepłowniczego,

gazowego

lub

elektroenergetycznego,
 zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją
źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych);
6) dopuszczenie

możliwości

realizacji

przedsięwzięć

niskoemisyjnych

również

w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
7) wyłączenie z możliwości wymiany/likwidacji kotłów na paliwa stałe klasy 5;
8) rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w programie o:
 koszty mikroinstalacji OZE w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.),
 koszty zapewnienia dostępu do energii z OZE i pompy ciepła w tym m.in. w oparciu
o urządzenia stanowiące własność gminy,
 koszty instalacji źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną,
 koszty innych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć
związanych z efektywnością energetyczną, jednakże stanowiących nie więcej niż
20% łącznych kosztów,
 koszty serwisu i konserwacji w okresie utrzymania efektów przedsięwzięć
niskoemisyjnych,
 koszty nadzoru inwestorskiego,
 koszty przygotowania wniosku w okresie do 9 miesięcy przed datą zawarcia
porozumienia;
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9) w uzasadnionych przypadkach (np. zły stan techniczny budynku) umożliwienie
gminom nabywania urządzeń i instalacji jako własny środek trwały i udostępniania ich
beneficjentowi;
10) zmiany warunków udziału mieszkańców w programie przez:
 wyłączenie z kryterium majątkowego wartości nieruchomości oraz jego obniżenie
do kwoty 53 tys. zł,
 wprowadzenie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
dotyczących liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i zasobów
majątkowych,
 wprowadzenie zapisu umożliwiającego uniknięcie przez beneficjenta zwrotu
kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego w sytuacji, gdy własność budynku
przenoszona jest na osobę bliską, która zadeklaruje utrzymanie efektów
przeprowadzonej inwestycji;
11) wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających
się o wsparcie w ramach Programu Stop Smog:
 wprowadzenie wniosku o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,
 zmianę sposobu wyliczania dochodu (przejście z brutto na netto – zgodnie z ustawą
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)),
 zmiana z 3 miesięcy na 1 rok okresu, z którego wyliczany jest dochód osoby
ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 umożliwienie gminom samodzielnej weryfikacji dochodu osoby ubiegającej się
o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, wraz z innymi dodatkowymi
instrumentami w tym zakresie, zaczerpniętymi z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych;
12) umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu
w imieniu i na rzecz kilku gmin;
13) zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych;
14) dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozdysponowanie i rozliczanie tych
środków. W miejsce ministra właściwego do spraw gospodarki wstępują dwa
podmioty – minister właściwy do spraw klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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W związku z powyższym w przedmiotowej regulacji proponuje się następujące zmiany w
ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020
r. poz. 22, z późn. zm.):
1) proponuje się nowe brzmienie art. 2 pkt 1b lit. a i b. Zmiany lit. a polegają na
uniemożliwieniu wymiany w ramach Programu Stop Smog kotłów klasy 5, które w swej
charakterystyce niewiele odbiegają od dalej zdefiniowanego standardu niskoemisyjnego. Przez
ostatnie lata była to główna klasa kotłów, na którą dokonywano wymian np. w ramach środków
UE. Natomiast w lit. b proponuje się przepis doprecyzowujący, że wraz z likwidacją źródła
ciepła można dokonywać nie tylko budowy przyłącza, ale także jego modernizacji. Ponadto
doprecyzowano, że wraz z likwidacją źródła ciepła musi być zainstalowane inne źródło
zapewniające ciepło w budynku;
2) w art. 2 pkt 1b lit. ba wprowadza się nowy typ przedsięwzięcia niskoemisyjnego obejmujący
likwidację źródła ciepła wraz z podłączeniem budynku do zewnętrznej instalacji OZE oraz
zainstalowanie w nim urządzeń grzewczych. Tego typu rozwiązanie może być przeznaczone
do budynków, w których ze względu np. na stan techniczny nie ma uwarunkowań do głębszych
prac termomodernizacyjnych. Konsekwencją wprowadzenia tego nowego typu przedsięwzięcia
niskoemisyjnego są zmiany w dalszych przepisach (art. 11c ust. 3 pkt 2, 6, 13 i ust. 3a);
3)

proponuje

się

uszczegółowienie

definicji

obejmującej

wymagania

standardu

niskoemisyjnego (art. 2 pkt 1c). Są to regulacje doprecyzowujące, gdyż intencją obecnie
obowiązującego przepisu było już wskazanie, że wszystkie urządzenia, poza kotłami na paliwa
stałe niespełniającymi regulacji prawnych ustanawiających standard ekoprojektu, spełniają
standard niskoemisyjny. Tym samym, unikając wszelkich wątpliwości interpretacyjnych,
proponuje się regulacje wskazujące, że źródła ciepła wykorzystujące innego rodzaju paliwa lub
energię niż pochodzące z paliw stałych, spełniają standardy niskoemisyjne. Jednocześnie
przywołano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690, z późn. zm.), które są
dopełnieniem dotychczas przywołanych regulacji w zakresie rynku kotłów na paliwa stałe;
4) wprowadza się definicję gospodarstwa domowego (art. 2 pkt 1d). Zmiana ta ma celu
ustanowienie czytelnego i łatwego w interpretacji przepisu do wykorzystania przez samorządy
w trakcie rozpatrywania wniosków mieszkańców o objęcie ich Programem Stop Smog;
5) nowe brzmienie art. 11b ust. 1, nowy ustęp 1a, skreślenie ustępów od 2 do 9 oraz
skorygowanie treści art. 11 c ust. 5 pkt 2 mają na celu zniesienie wymogu uchwalania przez
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gminy gminnego programu niskoemisyjnego (GPN) oraz podkreślenie, że gminy powinny
kierować wsparcie w ramach programu, w szczególności do gospodarstw domowych
korzystających ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Zniesienie obowiązku opracowywania GPN zostało również odzwierciedlone w
zmianie przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020
r. poz. 264, z późn. zm.) – art. 7. Zniesienie obowiązku opracowywania GPN-ów było
postulatem szeregu gmin. Według gmin GPN-y powielały treść innych dokumentów
programowych i strategicznych opracowywanych przez samorządy;
6) pewne wątpliwości interpretacyjne budziły również regulacje dotyczące warunków
finansowych dla gmin i budżetu państwa, dlatego wprowadzono nowe brzmienia przepisów
wskazujących, że udział budżetu państwa wynosi nie więcej niż 70% (art. 11b ust. 11), udział
własny beneficjenta nie wlicza się do średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego (art. 11c ust. 5 pkt 5 oraz nowy pkt 6) oraz że ewentualne dodatkowe koszty
wykraczające poza koszty przedsięwzięć niskoemisyjnych (ograniczone maksymalnym
średnim

kosztem

realizacji

przedsięwzięcia

niskoemisyjnego)

może

(rozwiązanie

fakultatywne) pokryć gmina (art. 11c ust. 1c). Fakultatywność tego rozwiązania umożliwia
gminom finansowanie w formule Programu Stop Smog bardziej kosztochłonnych (więcej niż
średnio 53 tys. zł) przedsięwzięć niskoemisyjnych. Natomiast z drugiej strony, mechanizm
finansowania z budżetu państwa w wysokości 70% kosztów do średniej kwoty 53 tys. zł
powinien spowodować wdrożenie na poziomie gminy mechanizmów w realizacji programu,
które zagwarantują ograniczenie średniego kosztu do ww. kwoty – szczególnie w gminach,
które nie mogą pozwolić sobie na zwiększenie ponad 30% swojego udziału. Jednocześnie
doprecyzowano, że w celu konieczności ewentualnego finansowania tych bardziej
kosztochłonnych budynków, gmina może wykorzystać środki z wkładu własnego beneficjenta.
Środki te mogą być również wykorzystane w celu utrzymanie efektów przedsięwzięć
niskoemisyjnych (art. 11c ust. 7);
7) biorąc pod uwagę szereg uwag ze strony zainteresowanych gmin, proponuje się modyfikację
warunków ich udziału w programie (art. 11c ust. 1). W pkt 1 tego przepisu proponuje się
zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do
programu (z 2% do 1% lub 20 budynków). Szereg gmin zainteresowanych przystąpieniem do
programu wskazywało, że biorąc pod uwagę wiele czynników ryzyka oraz jego innowacyjny
charakter, pułap 2% budynków jest zbyt wysoki. Natomiast nie dokonuje się zmian w tym
zakresie dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców – brak dolnego i górnego limitu liczby
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budynków. W kontekście liberalizacji tego limitu, proponuje się wprowadzenie jednorazowego
zniesienia jego obowiązywania (art. 11c ust. 1e), w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co
najmniej jedno porozumienie. Podyktowane jest to możliwością wystąpienia sytuacji, gdy
gmina zrealizowała już jedno lub więcej porozumień, a pozostała grupa chętnych mieszkańców
jest mniejsza niż limit w programie;
8) ponadto w art. 11c ust. 1 pkt 3 proponuje się zmniejszenie z 50% do 30% poziomu
zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody
użytkowej, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych. Był to jeden z
postulatów gmin zainteresowanych Programem Stop Smog. Argumentem za taką zmianą był
fakt, że doświadczenia tych gmin pokazują, że osiągnięcie 50% zmniejszenia energii w
założonym budżecie często jest trudne lub niewykonalne. Jednocześnie w całej ustawie
uspójnia się nazewnictwo w tym zakresie (obecnie jest: „zapotrzebowania na ciepło grzewcze”,
proponuje się: „zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej”);
9) nowe brzmienie art. 11c ust. 2 obejmuje wskazanie źródła danych do ustalania liczby
mieszkańców dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Obecnie podstawą jest liczba
mieszkańców publikowana przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku. Regulacja ta powodowała, że gminy składające wniosek w pierwszej
połowie roku nie mogły powoływać się na te dane, gdyż GUS tego rodzaju dane publikuje w
drugiej połowie roku. W związku z tym, w nowym brzmieniu proponuje się najnowsze
dostępne dane publikowane przez GUS;
10) jednocześnie zaproponowano regulacje umożliwiające przystępowanie do Programu Stop
Smog również związkom międzygminnym w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), związkowi metropolitalnemu
utworzonemu na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku
metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. poz. 730) oraz powiatom (art. 11c ust. 1a).
W takim przypadku gminy uczestniczące w tych związkach lub należące do powiatu powinny
zawrzeć umowę regulującą przekazanie praw i obowiązków wynikających z realizacji i
zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz tego związku lub
powiatu (art. 11c ust. 1b);
11) nowe brzmienie art. 11c ust. 3 proponuje rozszerzenie katalogu kwalifikowanych o:
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 koszty mikroinstalacji OZE w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii,
 koszty zapewnienia dostępu do energii z OZE i pompy ciepła, w tym m.in. w oparciu
o urządzenia stanowiące własność gminy,
 koszty instalacji źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną,
 koszty innych prac remontowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych
z efektywnością energetyczną, jednakże stanowiące nie więcej niż 20% łącznych
kosztów,
 koszty serwisu, konserwacji i ubezpieczenia w okresie utrzymania efektów
przedsięwzięć niskoemisyjnych,
 koszty przygotowania wniosku w okresie do 9 miesięcy przed datą zawarcia
porozumienia.
Ponadto nowe brzmienie art. 11c ust. 3 proponuje doprecyzowanie następujących kosztów:
 systemu wentylacji, w tym przewodów kominowych,
 nadzoru inwestorskiego,
 katalogu kosztów dodatkowych związanych z zarządzaniem porozumieniami.
Zmiany te podyktowane są zbyt ogólnymi dotychczasowymi przepisami oraz rozszerzeniem
zakresu przedsięwzięć niskoemisyjnych. Ponadto zmiana obejmująca umożliwienie
kwalifikowania dodatkowych prac budowlanych (nie większych niż 20% łącznych kosztów)
podyktowana jest faktem, że budynki osób ubogich energetycznie często od czasu ich budowy
nie podlegały żadnym większym pracom remontowym. Powoduje to, że wykonanie prac
termomodernizacyjnych często wymaga również innych prac budowlanych, które są konieczne
do montażu lub zapewnienia funkcjonalności systemów poprawiających efektywność
energetyczną budynku. Przykładowym tego typu zakresem może być konieczność
wybudowania od podstaw komina czy wymiana poszycia dachowego lub nawet konstrukcji
dachu;
12) nowe brzmienie art. 11c ust. 4 obejmuje wydłużenie do 4 lat okresu trwania porozumienia.
Jednakże ten wydłużony okres byłby obowiązujący jedynie dla gmin, które zgłosiłyby do
programu więcej niż 2% budynków jednorodzinnych w gminie. W świetle uwag gmin, że 2%
budynków wydaje się zbyt wysokim pułapem do realizacji w okresie dotychczas
obowiązujących 3 lat, wydaje się słuszne, dla większych niż projektowany minimalny poziom
(1% lub 20 budynków), zaproponowanie okresu 4-letniego. Tym samym, zachęci to gminy do
realizacji bardziej ambitnych projektów;
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13) nowe brzmienie art. 11d ust. 1–1b obejmuje zmodyfikowane warunki, jakie powinna
spełnić osoba, aby gmina mogła z nią zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, w tym przede wszystkim powołanie się w kwestiach wyliczania dochodu i
jego weryfikacji na przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Zmiany polegają na:
a) wydłużeniu z 3 miesięcy na 1 rok okresu, z którego wyliczany jest dochód osoby
ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (pkt 2) oraz definiowane
go na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Ponadto proponuje się wprowadzenie wniosku, jako dokumentu stanowiącego
potwierdzenie woli osoby ubiegającej się o objęcie programem, do którego załącza się
oświadczenia (wprowadzenie do ust. 1 oraz ust. 1a i 1b),
b) wprowadzenie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia
dotyczącego liczby osób w gospodarstwie domowym i majątku (ust. 1b),
c) wyłączenie z kryterium majątkowego wartości nieruchomości oraz jego obniżenie do
kwoty 53 tys. zł (ust. 1 pkt 3),
d) rozszerzeniu zgody beneficjenta dotyczącej OZE na potrzeby instalacji gminy,
spółdzielni energetycznych i klastrów energii (ust. 1 pkt 7).
W zakresie pkt b należy wyjaśnić, że choć dotychczas ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów nakładała na gminy obowiązek weryfikacji, m.in.
majątku i składu gospodarstwa domowego (obecny art. 11d ust. 7), to gminy nie dysponowały
konkretnymi uprawnieniami, które umożliwiłyby gminom praktyczną realizację tego
obowiązku. W związku z tym jako uzupełniające się narzędzia proponuje się z jednej strony
wprowadzenie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń dotyczących
liczby osób w gospodarstwie domowym oraz zasobów majątków, a z drugiej strony możliwość
(nowy ust. 7e w art. 11d):
1) przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
2) wykorzystania informacji z już przeprowadzonego ww. wywiadu środowiskowego;
3) wykorzystania informacji z już przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego w
rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
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W zakresie weryfikacji majątku jest to rozwiązanie bardzo zbliżone do obowiązującej
procedury w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, gdzie
jednocześnie obowiązuje odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń, a z
drugiej strony istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wprowadzając
najsurowszy rodzaj odpowiedzialności, tj. sankcji karnej za złożenie wyżej opisanych
oświadczeń, miano na względzie, że obowiązujące wsparcie w programie (ok. 53 tys. zł) jest i
tak nieporównywalnie wyższe niż obowiązujące w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych.
Zmiany opisane w pkt c wynikają z faktu, że obecne kryterium majątkowe ogranicza możliwość
aplikowania do programu gminom charakteryzującym się wysokimi cenami działek
budowlanych (rynkowa cena działki uniemożliwia potencjalnym beneficjentom spełnienie
obecnie obowiązującego w Programie Stop Smog kryterium). W Polsce jak do tej pory nie
przeprowadzono badań zasobów majątkowych odrębnych dla osób zamieszkujących domy
jednorodzinne. Jednakże zgodnie z raportem Narodowego Banku Polskiego, opierającym się
na danych z 2016 r., opublikowanym w 2018 r. (Zasobność gospodarstw domowych w Polsce
–

Raport

BZGD

2016:

https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2018/Raport_BZGD_2016.pdf), średnia wartość
majątku polskich gospodarstw domowych wynosi 417,3 tys. zł, co jest zbieżne z dotychczas
przyjętym w Programie Stop Smog progiem. Jednakże, analizując ponownie kryterium
majątkowe, w tym uwagi napływające z gmin, wyciągnięto wnioski, że jest to poważna bariera
dla gmin charakteryzujących się wysokimi cenami działek budowlanych (rynkowa cena działki
uniemożliwia potencjalnym beneficjentom możliwość spełnienia obecnie obowiązującego w
Programie Stop Smog kryterium). Zakładając średnią powierzchnię działki budowlanej w
wymiarze 800 m2, należy stwierdzić, że sama tylko wartość działki budowlanej jest bliska lub
przekracza

ustanowione

w

Programie

Stop

Smog

kryterium

w

następujących

miastach/aglomeracjach: Kraków, Warszawa, Gdańsk i Poznań. W związku z powyższym do
proponowanego kryterium majątkowego zaliczone byłyby jedynie aktywa ruchome i pieniężne
oraz inne nieruchomości nieobjęte przedsięwzięciem niskoemisyjnym. Biorąc pod uwagę, że
dotychczasowe kryterium było oparte na wielokrotności średniej wartości przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, ograniczono go do minimum, tzn. do jednokrotności tej liczby.
Natomiast zmiany opisane w pkt d (zgoda dotycząca OZE) są konsekwencją ostatnich zmian
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z
późn. zm. );
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14) wprowadzenie nowych ust. 2a i 2b w art. 11d (budynki wchodzące w skład zasobu
mieszkaniowego gminy) podyktowane jest faktem, że w części gmin występują komunalne
budynki jednorodzinne, które wymagają pilnych prac termomodernizacyjnych;
15) nowe brzmienie art. 11d ust. 6 wynika z konieczności doprecyzowania, aby było jasne, że
przedsięwzięcie niskoemisyjne może być realizowane również tylko w jednym lokalu
w budynku, który składa się z dwóch lokali;
16) nowe brzmienie art. 11d ust. 7 oraz ust. 7a–7f wynika z konieczności doposażenia gminy
w instrumenty umożliwiające skuteczną i samodzielną weryfikację oświadczeń dotyczących
liczby osób w gospodarstwie domowym i majątkowych osób ubiegających się o objęcie
programem oraz narzędzi samodzielnego sposobu wyliczania przez gminy dochodu osoby
ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Natomiast w ust. 8a wskazano
dodatkową

możliwość

ustanowienia

przez

gminy

własnych

trybów

weryfikacji

wnioskodawców oraz inny tryb realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, polegający na
udzielaniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji tych
przedsięwzięć zgodnie z art. 403 ust. 4–6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony
środowiska;
17) nowe brzmienie art. 11e ust. 3 podyktowane jest koniecznością doprecyzowania celu (nie
tylko utrzymania efektów, ale także ich osiągnięcia) oraz doprecyzowania zakresu usług
doradztwa energetycznego;
18) gminy również zgłaszały wiele zastrzeżeń co do długości (10 lat) okresu utrzymania
efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych. Podobnego typu projekty generalnie charakteryzują
się znacznie krótszym okresem trwałości (3 lub 5 lat). Ponadto gwarancje producentów na
urządzenia grzewcze nigdy nie przekraczają okresu 5-letniego, co w przypadku utrzymania
okresu 10-letniego, mogłoby determinować dodatkowe koszty po stronie gminy. W związku z
powyższym proponuje się w art. 11e odpowiednie skrócenie tego okresu z 10 do 5 lat.
W konsekwencji proponuje się również skrócenie w takim samym wymiarze okresu (oraz ich
pośrednich wartości), w którym beneficjent musi zwrócić odpowiednią część wartości
przedsięwzięcia, w przypadku sprzedaży budynku, który był objęty programem (art. 11f ust.
1), okresu zobowiązania beneficjenta do spełniania warunków określonych w umowie (art. 11f
ust. 3) oraz okresu, w którym minister oraz gmina przechowują treść porozumienia (art. 22b
ust. 2);
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19) proponuje się również wprowadzenie nowej regulacji (art. 11f ust. 10) umożliwiającej
uniknięcie przez beneficjenta zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego w sytuacji, gdy
własność budynku przenoszona jest na osobę bliską, która zadeklaruje utrzymanie efektów
przeprowadzonej inwestycji;
20) ponadto proponuje się nowe brzmienie art. 22c ust. 3, które doprecyzowuje kwestię terminu
zwrotu środków przez gminę po zakończeniu realizacji porozumienia. Obecnie brzmienie
zapisów nie do końca wskazywało, czy gmina (w związku z zasadą „roczności” środków
publicznych) powinna co roku rozliczać się z otrzymanej dotacji. Biorąc pod uwagę 3-letni (lub
4-letni – wprowadzany tą nowelizacją) okres realizacji porozumienia oraz wynikającą z tego
faktu konieczność realizacji przez gminę wielu odrębnych, realizowanych w trybie zamówień
publicznych, inwestycji w budynkach prywatnych, co zwiększa liczbę czynników ryzyka,
zasadne jest wprowadzenie 3- lub 4-letniego okresu rozliczenia dotacji;
21) w związku z tym, że wszystkie proponowane w projekcie zmiany warunków udziału w
Programie Stop Smog są korzystniejsze niż obecnie obowiązujące zarówno dla gminy jako
wnioskodawcy, jak i strony porozumienia oraz beneficjenta – osoby fizycznej która, będzie
bezpośrednim korzystającym z efektu rzeczowego, proponuje się, aby zarówno nierozpatrzone
wnioski do programu, jak i obowiązujące porozumienia z gminami oraz umowy z
beneficjentami podlegały obowiązkowej aktualizacji.
W szczególności dla beneficjenta korzystnymi w sposób bezpośredni zmianami są te, które
dotyczą w szczególności
 skrócenia z 10 lat do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań/zobowiązań
dotyczących obowiązku beneficjenta w zakresie zwrotu odpowiedniej części wartości
przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku oraz zobowiązań beneficjenta w
zakresie przestrzegania warunków umowy,
 wprowadzenia zapisu umożliwiającego uniknięcie przez beneficjenta zwrotu kosztów
przedsięwzięcia niskoemisyjnego w sytuacji, gdy własność budynku przenoszona jest
na osobę bliską, która zadeklaruje utrzymanie efektów przeprowadzonej inwestycji,
 rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz katalogu kosztów
kwalifikowanych finansowanych ze środków Programu Stop Smog.
Z kolei z punktu widzenia gminy istotnymi korzystnymi zmianami w szczególności są:
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1) zmniejszenie

minimalnej

liczby

budynków

jednorodzinnych

umożliwiającej

aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie
tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie;
2) zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze
liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez
gminę w ramach jednego porozumienia;
3) wydłużenie z 3 lat do 4 lat okresu realizacji porozumienia – w przypadku realizacji
przez gminę w danym porozumieniu więcej niż 2% budynków jednorodzinnych
w gminie;
4) rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w programie oraz rozszerzenie
zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego finansowanego ze środków w programie;
5) dopuszczenie

możliwości

realizacji

przedsięwzięć

niskoemisyjnych

również

w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
6) w uzasadnionych przypadkach (np. zły stan techniczny budynku) umożliwienie
gminom nabywania urządzeń i instalacji jako własny środek trwały i udostępniania ich
beneficjentowi;
7) zmiany warunków udziału mieszkańców w programie przez:
 wyłączenie z kryterium majątkowego wartości nieruchomości oraz jego obniżenie
do kwoty 53 tys. zł,
 wprowadzenie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
dotyczących liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i zasobów
majątkowych,
 wprowadzenie zapisu umożliwiającego uniknięcie przez beneficjenta zwrotu
kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego w sytuacji, gdy własność budynku
przenoszona jest na osobę bliską, która zadeklaruje utrzymanie efektów
przeprowadzonej inwestycji;
8) wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających
się o wsparcie w ramach Programu Stop Smog:
 wprowadzenie wniosku o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,
 zmianę sposobu wyliczania dochodu (przejście z brutto na netto – zgodnie z ustawą
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)),
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 zmiana z 3 miesięcy na 1 rok okresu, z którego wyliczany jest dochód osoby
ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 umożliwienie gminom samodzielnej weryfikacji dochodu osoby ubiegającej się
o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, wraz z innymi dodatkowymi
instrumentami w tym zakresie, zaczerpniętymi z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych;
9) zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.
Stosowne przepisy przejściowe w tym zakresie zaproponowano w art. 10 projektu ustawy:
a) w ust. 1 do porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą
– wymagane dostosowanie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
b) w ust. 2 do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy i
nierozpatrzonych przed tym dniem – stosuje się przepisy nowej ustawy,
c) w ust. 3 do umów z beneficjentami – wymagane dostosowanie w terminie 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy.
Należy podkreślić, że choć przepisy przejściowe w art. 10 ust. 1 i ust. 3 będą dotyczyć
porozumień/umów

zawartych

przed

dniem

wejścia

przepisów,

to

skutki

tych

porozumień/umów będą miały miejsce pod rządami nowych przepisów.
22) w celu usprawnienia działania Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) w
zakresie środków dedykowanego Programowi Stop Smog oraz zintegrowania systemu
finansowania działań na rzecz klimatu w ramach rządowego programu priorytetowego Czyste
Powietrze proponuje się dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozdysponowanie i
rozliczanie tych środków. W miejsce ministra właściwego do spraw gospodarki wstępują dwa
podmioty – minister właściwy do spraw klimatu oraz NFOŚiGW.
Ministrowi właściwemu do spraw klimatu przypisuje się przede wszystkim następujące
zadania:
1) zapewnienie przekazywania środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięć
niskoemisyjnych do Funduszu (art. 22c ust. 8 ustawy),
2) uzgadnianie planu finansowego Funduszu (art. 26),
3) dochodzenie zwrotu środków od gminy (art. 22a ust. 5a).
NFOŚiGW przypisuje się przede wszystkim następujące zadania:
1) rozpatrywanie wniosku gminy (art. 22a),
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2) zawieranie, w imieniu ministra, porozumień z gminami oraz ich realizację, w tym działania
kontrolne (art. 22b),
3) dochodzenie, w przypadku powierzenia przez ministra, zwrotu środków od gminy (art. 22a
ust. 5a),
4) roboczą współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Zadania Banku Gospodarstwa Krajowego pozostają bez zmian.
Propozycja przypisania powyższych zadań nowym podmiotom wynika przede wszystkim
z konieczności dalszej integracji w jednym resorcie działań służących ochronie klimatu.
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1220), dział Klimat obejmuje sprawy klimatu, m.in. w zakresie ekologicznych
warunków życia wynikających z ochrony powietrza, a także systemu zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych.
Przede wszystkim należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), NFOŚiGW
od wielu lat dofinansowuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Obecnie zaś
NFOŚiGW wdraża największy w Polsce program służący poprawie jakości powietrza oraz
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych – rządowy program priorytetowy „Czyste
Powietrze”. NFOŚiGW ma więc bardzo bogate doświadczenie w dofinansowywaniu
przedsięwzięć proekologicznych, wspieraniu ich realizacji oraz rozliczaniu. Dysponuje przy
tym kompetentną i profesjonalną kadrą, która umożliwi sprawną realizację przejętych zadań.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że NFOŚiGW pełni m.in. rolę instytucji wdrażającej środki
unijne, rolę krajowego operatora systemu zielonych inwestycji wdrażającego środki pozyskane
z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji, funkcję współoperatora środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, a także rolę zarządzającego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
Doświadczenie to przemawia więc za powierzeniem roli wykonawczej w Programie Stop Smog
właśnie NFOŚiGW, gdyż pełnił on już z powodzeniem podobne funkcje w przeszłości.
Przekazanie nowych zadań NFOŚiGW pozwoli przy tym na synchronizację poszczególnych
programów, a przez to optymalizację wydatkowania środków publicznych, w szczególności
w kontekście rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze, który jest skierowany do
tej samej kategorii beneficjentów.
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W ocenie projektodawców nie ma również przeszkód formalnoprawnych do przejęcia zadań od
ministra właściwego do spraw gospodarki i przekazania ich dwóm podmiotom, w tym części z
nich NFOŚiGW.
Ze względu na powierzenie NFOŚiGW nowych obowiązków w zakresie Programu Stop Smog
zasadne jest, aby NFOŚiGW mógł pokrywać ze środków FTiR koszty realizacji zadań
ponoszonych w tym zakresie ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcia niskoemisyjne.
Koszty te zostały oszacowane na kwotę 0,5 mln zł rocznie, na podstawie analizy
przejmowanych zadań z Programu Stop Smog i ich skali oraz kosztów obsługi podobnych
programów NFOŚiGW. Należy jednak pamiętać, że wraz z zakładanym intensywnym
rozwojem Programu Stop Smog zmianie ulegnie liczba zadań realizowanych przez NFOŚiGW
oraz ich zakres, co spowoduje w przyszłości wzrost kosztów realizowanych zadań. Sposób
pokrywania tych kosztów zostanie określony w porozumieniu zawartym pomiędzy NFOŚiGW,
ministrem właściwym do spraw klimatu oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Mając to na
uwadze, należy uznać, że w tym zakresie zmiana jest neutralna dla finansów publicznych.
Zmiana w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 51) dotyczy przeniesienia
limitów wydatków budżetu państwa na lata 2021–2024 w wysokości 0,5 mln zł rocznie do
projektowanej ustawy, w związku z przeniesieniem kompetencji ministra właściwego do spraw
gospodarki na ministra właściwego do spraw klimatu.
Ze względu na podział czynności między dwa podmioty zasadne jest również wskazanie, że
minister właściwy do spraw klimatu sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez NFOŚiGW
zadań w ramach Programu Stop Smog. Wynika to z nadrzędnej roli ministra właściwego do
spraw klimatu, który pełni rolę podobną do dysponenta, a Narodowy Fundusz – rolę
wykonawczą.
W projekcie przepisów proponuje się również zmianę art. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o
zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, tak
aby to minister właściwy do spraw klimatu monitorował wykorzystanie limitów wydatków oraz
odpowiadał za wdrożenie mechanizmu korygującego.
2. Utworzenie i uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji zostanie rozpoczęty od gromadzenia jednolitych i
uspójnionych danych w skali całego kraju. Niezbędne pozostaje pozyskanie informacji na temat
budynków i pochodzących z nich źródeł emisji w ramach dokonywanej inwentaryzacji
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budynków. Przedmiotowa nowelizacja obejmuje utworzenie i uruchomienie CEEB (art. 27a,
art. 27b), w której gromadzi się przede wszystkim dane i informacje o budynkach i lokalach i
ich właścicielach oraz dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do
CEEB, które zamieszczane są w tzw. „wykazie osób uprawnionych”. CEEB prowadzi w
systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który jest administratorem danych
zgromadzonych w CEEB zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn.
zm.) (art. 27a ust. 1).
W CEEB gromadzone będą następujące informacje na temat budynku w zakresie wskazanych
kategorii danych (art. 27a ust. 2 pkt 1):
1) dotyczących źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej (art. 27a ust. 2 pkt 1 lit.
a), źródła energii elektrycznej (art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz źródła spalania paliw, w
rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego
pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, albo zgłoszenia, o którym mowa w
art. 152 ust. 1 tej ustawy (art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. c);
2) informacje o przeprowadzonych kontrolach i czynnościach (art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. d) na
podstawie:
a) art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w
zakresie kontroli źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy,
albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy, lub spełnienia wymagań
określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy, lub ustalenia
wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust.
1 tej ustawy,
b) art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), w zakresie kontroli gospodarowania
odpadami komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych,
c) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z
2020 r. poz. 995, z późn. zm.) w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do
powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców,
17

d) art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
(Dz. U. z 2020 r. poz. 213, z późn. zm.), w zakresie objętym świadectwem
charakterystyki energetycznej budynków,
e) art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków w zakresie kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania,
f) art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333), w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych),
g) § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.), w zakresie usuwania
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych;
3) informacje o przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej
(art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. e), ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej) – (art. 27a ust. 2 pkt
1 lit. f) lub udzielonym ze środków publicznych finansowaniu albo dofinansowaniu:
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć
remontowych; odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz innych przedsięwzięć związanych
z ochroną powietrza (art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. g).
Potrzeba powołania się na ogólne pojęcie „przedsięwzięć związanych z ochroną
powietrza” wynika z konieczności uregulowania na poziomie ustawowym zobowiązania
dotyczącego przekazywania danych do CEEB w zakresie dofinansowania wszelkich
przedsięwzięć dotyczących budynków, które związane są z ochroną powietrza. Regulacje
normujące te kwestie znajdują się w przepisach obowiązującego prawa na bardzo różnym
poziomie (ustawa, uchwała, akty prawa miejscowego, programy operacyjne, środki unijne
itd.) i nie sposób odwołać się do konkretnych przepisów w tym zakresie. Dodatkowo
dotyczą szerokiego spektrum podmiotów, które realizują czynności związane z
dofinansowaniem tych przedsięwzięć. Przykładowo, w art. 400a ust. 1 pkt 1–42 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zostały wymienione enumeratywnie
działania, które są finansowane w ramach przedsięwzięć dotyczących m. in. ochrony
środowiska. Rozwiązanie to sprawi, że CEEB będzie posiadała uspójnione i zintegrowane
informacje na temat wszystkich przedsięwzięć dot. budynków w skali całego kraju.
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Nadmienić bowiem należy, że środki publiczne w powyższym zakresie udzielane są przez
różne podmioty w skali całego kraju, w ramach różnych programów pomocowych, np.
Czyste Powietrze, Program Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy
Operacyjne, itp. Na dzień dzisiejszy środki publiczne są redystrybuowane w ramach
programów pomocowych m.in. przez: NFOŚiGW, 16 wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej „WFOŚiGW”, jednostki samorządu
terytorialnego i ich związki (na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim), Bank
Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”. Każda z tych instytucji, działając
niezależnie, przeznacza środki publiczne na podobne cele, np. na przedsięwzięcia
termomodernizacyjne budynków. Brak wymiany jakichkolwiek informacji między tymi
podmiotami sprawia, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w
ramach różnych programów pomocowych, co w efekcie może prowadzić do wielokrotnego
dofinansowania tych samych przedsięwzięć, a w konsekwencji może powodować
defraudację środków publicznych. Zdarza się bowiem, że dofinansowanie ze środków
publicznych na wymianę np. okien ma miejsce w ramach różnych programów
prowadzonych przez różne instytucje, które nie posiadają żadnego narzędzia do
weryfikacji

udzielanych

dofinansowań.

W

celu

wyeliminowania

możliwości

wielokrotnego wykorzystywania środków publicznych na ten sam cel, przewiduje się
rozwiązanie scentralizowane w jednym miejscu, tj. w ramach tworzonej CEEB. Zasilenie
CEEB w tym zakresie nastąpi przez podmioty udzielające wsparcia finansowego ze
środków publicznych, w tym przede wszystkim przez NFOŚiGW, 16 WFOŚiGW,
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przez BGK;
4) informacje (art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h) o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej
lub innych formach wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie: dodatku
mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), dodatku energetycznego, o którym mowa w
art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 833, z późn. zm.), oraz zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym
mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).
Projektowany art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h odpowiada na próbę zidentyfikowania zjawiska
tzw. ubóstwa energetycznego. Natura ubóstwa energetycznego nie jest bowiem w pełni
opisana, w związku z tym brakuje oficjalnej i legalnej definicji tego zjawiska.
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Charakterystyka ilościowa ubóstwa energetycznego upatruje w przeważającej części
mieszkańców domów jednorodzinnych, starych budynków, budynków z piecem na węgiel,
drewno lub olej, a także pośród gospodarstw domowych: rolników, utrzymujących się z
niezarobkowych źródeł, rencistów, emerytów, rodzin wielodzietnych, a także
pracowników fizycznych. Ubóstwo energetyczne współwystępuje ze zjawiskiem ubóstwa
ekonomicznego w gospodarstwach domowych, nie jest natomiast z nim tożsame. Ma ono
charakter wielowymiarowy, a jego rozwiązanie wymaga interwencji kilku polityk
sektorowych w zintegrowany sposób. Efektywne rozwiązanie problemu ubóstwa
energetycznego powinno odpowiadać na każdy typ przyczyn wywołujących to zjawisko
(techniczne, ekonomiczne, związane z postawami), co wymaga zintegrowanego i
wielosektorowego pakietu instrumentów, m.in.: podnoszenia efektywności energetycznej
budynków przez termomodernizację, wymianę „kopciuchów” czy wreszcie uzupełniania
dochodów

biednych

gospodarstw

w

celu

bieżącego

pokrywania

wydatków

energetycznych. Pierwsze kroki w celu wdrożenia i kompleksowej realizacji tych
instrumentów wymagają przede wszystkim zidentyfikowania budynków zamieszkiwanych
przez potencjalne osoby ubogie energetycznie. Wobec braku legalnej definicji ubóstwa
energetycznego, wstępnie przyjmuje się wzorem innych państw (np. Irlandia), że ubogimi
energetycznie mogą pozostawać osoby korzystające z różnych formy pomocy państwa
(niekoniecznie wyłącznie z pomocy społecznej) w formie dodatku mieszkaniowego,
dodatku energetycznego czy też zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie.
Ustalenie kręgu miejsc (budynków zamieszkiwanych przez potencjalne osoby ubogie
energetycznie) umożliwi skierowanie pomocy państwa, w ramach wskazywanych powyżej
instrumentów wsparcia. Projektowane regulacje stanowią realne narzędzie do gromadzenia
danych w zakresie ubóstwa energetycznego w skali całego kraju na jednolitym poziomie.
Smog i zanieczyszczenie powietrza są ściśle związane ze zjawiskiem ubóstwa
energetycznego. Powiązania te polegają na tym, że niskoefektywne energetycznie budynki
potrzebują więcej paliwa do ogrzania – głównie jest to węgiel uzupełniany przez drewno.
Często jednak problem leży w tym, że ubogich energetycznie nie stać na zakup
wystarczającej ilości opału, w związku z czym uzupełniają (lub nawet całkiem zastępują)
pełnowartościowe paliwo odpadami lub np. drewnem zebranym w bezpośredniej okolicy
domostwa. Celem polityk publicznych jest w tym kontekście wyeliminowanie spalania
odpadów i drewna (ograniczenie), a także podniesienie efektywności energetycznej
budynków w ten sposób, aby zużycie paliwa było możliwie najmniejsze (co generowałoby
mniejsze koszty i tym samym zmniejszało skalę ubóstwa energetycznego) lub
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doprowadzało do sytuacji, w której spalanie paliwa do ogrzewania miało charakter
możliwie najmniej szkodliwy dla środowiska (np. przez podłączenie do sieci centralnego
ogrzewania zasilanego z elektrociepłowni używających zaawansowanych technologii
pozwalających na znaczną redukcję szkodliwych substancji przy spalaniu węgla). W
dużym stopniu zatem walka z zanieczyszczeniem powietrza i ubóstwem energetycznym
pokrywa się i może być realizowana zintegrowanymi instrumentami polityki publicznej;
5) informacje (art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. g) na temat właścicieli lub zarządców budynków lub
lokali, w tym: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca
zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest
źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt
1 lit. a i c; numer telefonu (o ile posiada); adres poczty elektronicznej (o ile posiada).
Uwzględnienie tych informacji w CEEB ułatwi szybkie przekazywanie informacji
operatorom ww. źródeł spalania ciepła lub paliw, w przypadku ustanowienia przepisów
umożliwiających wprowadzenia czasowego ograniczenia lub zakazu eksploatacji tych
instalacji, w szczególności w razie przekroczenia poziomu alarmowego zanieczyszczenia
powietrza. Gromadzenie tych danych pozostaje niezbędne w aspekcie wprowadzonego
obowiązku (art. 27g ust. 1–5) złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania
paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c przez właściciela lub
zarządcę nieruchomości. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego
uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw – do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta. Dopuszcza się dwie formy składanych deklaracji: w postaci
elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego
ewidencję, lub w formie pisemnej. W deklaracji należy wskazać: imię i nazwisko albo
nazwę właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub
siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub
źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c; numer
telefonu właściciela lub zarządcy nieruchomości; adres poczty elektronicznej właściciela
lub zarządcy; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt
1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. W przypadku
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zmiany danych, o których mowa powyżej, właściciel lub zarządca nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.
W art. 13 przewidziano natomiast rozwiązanie zobowiązujące właścicieli lub
zarządców budynków lub lokali, którzy eksploatowali przed dniem wejścia w życie
przepisów projektowanej ustawy źródła ciepła lub źródła spalania paliw (np. kocioł
gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy,
grzejnik gazowy, kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, kocioł na
paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący (koza, angielka) na paliwa stałe (węgiel,
drewno, pellet), kominek na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa,
kocioł olejowy, piec olejowy, pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa
ciepła wodna, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć ciepłownicza) do złożenia
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji. Złożenie deklaracji obejmuje
wskazanie źródła ciepła lub źródła spalania paliw, które były eksploatowane w dniu
ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 15 pkt 6 ustawy, nie później niż w terminie
12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu. Aktualizacja obowiązku złożenia
deklaracji została uzależniona od ogłoszenia komunikatu ministra właściwego do spraw
budownictwa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie
deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB.
Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i
spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych –przez
złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co
w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy
wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami
sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. Projektowane
regulacje w art. 27h wprowadzają bowiem sankcje karne nakładane w przypadku
niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Penalizując wymienione zachowanie,
uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane
rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania
deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej
deklaracji nie złożyły. Z uwagi na fakt, że właściciel lub zarządca budynku lub lokalu może
nie dotrzymać terminu złożenia deklaracji, art. 27h ust. 2 projektu rozstrzyga, że
niedotrzymanie tego terminu nie stanowi podstawy do automatycznego zastosowania
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sankcji karnych, które zostało tym samym uzależnione od powzięcia przez organ
wiadomości o popełnieniu przedmiotowego wykroczenia. Z tego też względu
wprowadzono możliwość zastosowania tzw. czynnego żalu w sytuacji, w której złożenie
deklaracji miało w ogóle miejsce i nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub
prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia. Orzekanie w
przedmiotowych sprawach następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca
2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, z
późn. zm.).
Szczegółowe dane i informacje gromadzone w CEEB, przekazywane przez osoby uprawnione
oraz uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący CEEB, zostaną
określone w rozporządzeniu (art. 27a ust. 5). Projektowane przepisy nie naruszają zasad
określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, w tym zasady określonej w art. 5 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia, która
stanowi, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co
niezbędne do celów, w których są przetwarzane – tzw. zasada ,,minimalizacji” danych.
Przewiduje się, że w CEEB będą gromadzone m.in. następujące dane dotyczące:
1) budynku lub jego części (lokalu): punkt adresowy – pozyskiwany automatycznie z bazy
danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
kraju (PRG); identyfikator infrastruktury informacji przestrzenniej (idIIP) –
pozyskiwany automatycznie z systemu BDOT10k; funkcja ogólna – pozyskiwana
automatycznie z systemu BDOT10k; obwód budynku – wyliczany algorytmem
zaimplementowanym w CEEB; rok budowy, liczba kondygnacji, średnia wysokość
kondygnacji ogrzewanych, grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad
piwnicą lub garażem, grubość ocieplenia stropodachu, grubość ocieplenia dachu,
stopień ocieplenia ścian zewnętrznych, grubość ocieplenia ścian zewnętrznych,
powierzchnia

pomieszczeń

ogrzewanych,

średnia

temperatura

pomieszczeń

ogrzewanych w sezonie grzewczym – ustalane na podstawie informacji uzyskanych od
mieszkańca budynku lub lokalu;
2) źródła ciepła, energii elektrycznej i spalania paliw – wykorzystywanych w budynku lub
jego części (lokalu): rodzaj (np. kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy,
podgrzewacz

gazowy

pojemnościowy,
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grzejnik

gazowy,

kominek

gazowy,

nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub
wolnostojący (koza, angielka) na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet), kominek na
paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, kocioł olejowy, piec
olejowy, pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa ciepła wodna,
ogrzewanie

elektryczne,

kolektory

słoneczne,

sieć

ciepłownicza,

instalacja

fotowoltaiczna, kogeneracja, gruntowe wymienniki ciepła, itp.), nominalna moc cieplna
lub elektryczna, rodzaj paliwa i jego roczne zużycie, rok montażu, rok produkcji,
przeznaczenie, potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych, klasa
kotła na paliwo stałe, sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe, sprawność przy
mocy nominalnej kotła na paliwo stałe, urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle
na paliwo stałe, źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja technicznoruchowa lub inne) – ustalane na podstawie wskazań mieszkańca budynku lub lokalu
albo w oparciu o informacje zamieszczone na urządzeniach grzewczych, np. tabliczka
znamionowa umieszczona na kotle na paliwo stałe;
3) wszelkiego rodzaju dofinansowań przedsięwzięć realizowanych w budynkach w
zakresie: punkt adresowy budynku lub lokalu, na który udzielono dofinansowania,
rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania, całkowitego kosztu przedsięwzięcia,
przedmiotu i źródła dofinansowania, okresu trwałości przedsięwzięcia, w ramach
którego udzielono dofinansowania;
4) przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze
środków publicznych w zakresie: formy przyznanego świadczenia (świadczenie
pieniężne lub inna forma realizacji świadczenia), kwoty przyznanego świadczenia
pieniężnego, daty przyznania świadczenia oraz szczegółowego celu przyznanego
świadczenia (na: opał, gaz, energię elektryczną, ciepło z sieci ciepłowniczej).
W art. 27a ust. 3 określa się podmioty zasilające CEEB danymi i informacjami. Wskazuje się,
że dane i informacje są wprowadzane do CEEB przez osoby uprawnione oraz pozyskiwane
automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący CEEB z bazy danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k), z centralnego rejestru charakterystyki
energetycznej budynków, z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, z
centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej, a także z baz danych
podmiotów przetwarzających dane w ramach swojej działalności w zakresie danych
gromadzonych w CEEB. Rozwiązanie to pozwoli na zasilenie CEEB w dane, które zostały już
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zgormadzone przez inne podmioty, i mogłoby stanowić o inicjalnym zasileniu CEEB (np. przez
gminy, które dokonały inwentaryzacji budynków na podstawie przepisów prawa miejscowego
lub przez dostawców energii do budynków).
Dodatkowo, stosownie do art. 27a ust. 4, na potrzeby CEEB, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego tę CEEB są wykorzystywane dane zgromadzone w
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w państwowym rejestrze granic i
powierzchni jednostek podziału terytorialnych kraju. Regulacja przewiduje w tym zakresie
integrację CEEB z innymi systemami IT, w których prowadzone są rejestry państwowe w
sposób pozwalający automatyczne pozyskiwanie danych. System będzie dostosowany do
wymiany danych ze wszystkich innych rejestrów, z którymi będzie się integrował.
W art. 27b ust. 1 został określony katalog osób uprawnionych do wprowadzania danych do
CEEB. Należy mieć bowiem na względzie, że inwentaryzacja budynków następuje podczas
czynności wykonywanych przez uprawnione osoby na podstawie przepisów szczególnych.
Wykonując swe ustawowe obowiązki, osoba uprawniona dokona dodatkowo inwentaryzacji
budynku stosownie do projektowanych rozwiązań. Inwentaryzacja budynku nie będzie
podlegać żadnej opłacie administracyjnej – nie wpływa więc na sytuację finansową
mieszkańców budynków. Projektowane rozwiązanie opiera się na dokonywaniu inwentaryzacji
„przy okazji” wykonywania innych czynności ustawowych przez uprawnione osoby.
Rozwiązanie to definiuje poszczególne grupy interesariuszy, w tym przede wszystkim
dostawców danych do systemu CEEB w sposób zapewniający jednocześnie systematyczną
aktualizację danych zbieranych do systemu. Uprawnionymi do wprowadzania danych i
informacji do CEEB są osoby:
1) przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie kontroli źródła spalania paliw o
nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o
którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w
art. 152 ust. 1 tej ustawy; spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa
w art. 96 ust. 1 tej ustawy, lub ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze
środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 tej ustawy. Uprawnionymi pozostają
pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów gmin lub
miast, w tym straży gminnych lub miejskich, którzy działają odpowiednio w imieniu
marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta –

25

sprawując kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w
zakresie objętym właściwością tych organów;
2) przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli
gospodarowania odpadami komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych.
Uprawnionymi pozostają pracownicy urzędów gmin lub miast, w tym straży gminnych
lub miejskich, działający odpowiednio w imieniu wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta sprawując kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy;
3) przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do
powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców. Uprawnionymi pozostają inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska
działający w imieniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska;
4) przeprowadzające kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane, w zakresie tej kontroli. Uprawnionymi pozostają osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim, tj. mistrzowie
kominiarscy oraz osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności;
5) wskazane przez BGK, realizujące czynności w zakresie premii termomodernizacyjnych
i premii remontowych. Uprawnionymi pozostają pracownicy BGK;
6) wskazane przez organy realizujące czynności w zakresie ulgi podatkowej, o której
mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.). Uprawnionymi pozostają
pracownicy organów Krajowej Administracji Skarbowej;
7) wskazane przez organy lub inne podmioty udzielające ze środków publicznych
finansowania

albo

dofinansowania:

przedsięwzięć

termomodernizacyjnych,

przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych; odnawialnych źródeł
energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii, lub innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
Uprawnionymi pozostają pracownicy organów administracji publicznej, np. urzędu
marszałkowskiego, starostwa powiatowego lub gminy, jak i ich związków;
8) wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych
świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków
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publicznych w zakresie: dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; dodatku energetycznego, o którym
mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; zasiłku
celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Uprawnionymi pozostają pracownicy
urzędów gmin lub miast, gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, centrów
usług społecznych – działający odpowiednio w imieniu wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta. Wybór takiej osoby, w zależności od rozwiązań organizacyjnych
danej jednostki, pozostaje we władztwie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
9) dokonujące usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w
oparciu o § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Uprawnionymi w tym zakresie
pozostają osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje kominiarskie, tj. mistrzowie
oraz czeladnicy kominiarscy.
Przepisy niniejszej ustawy ustanawiają wykaz osób uprawnionych do wprowadzania danych
do CEEB, jak i określają jednocześnie procedurę wpisu do tego wykazu. Projektowany art. 27b
ust. 2 wskazuje, że dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do CEEB
oraz zmiany tych danych gromadzi się w wykazie osób uprawnionych, zwanym dalej
„wykazem”. W ust. 3 określa się sposób (za pomocą systemu teleinformatycznego
obsługującego CEEB) dokonania wpisu do wykazu osób uprawnionych oraz krąg podmiotów
uprawnionych do złożenia takiego wniosku. W przypadku pracowników administracji
publicznej wniosek składa wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek
województwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska, organ lub podmiot realizujący czynności związane z dofinansowaniem. Natomiast
w przypadku osób pochodzących z sektora prywatnego (np. osoba z kwalifikacjami mistrza
kominiarskiego, osoba z uprawnieniami budowalnymi odpowiedniej specjalności – vide: art.
62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), wpis takiej osoby
następuje na jej wniosek.
W ust. 4 określa się zakres danych gromadzonych w ramach wykazu osób uprawnionych: imię
i nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej; informacje o
odpowiednich kwalifikacjach w rzemiośle kominiarskim, w tym ich numer; informacje o
odpowiednich kwalifikacjach w budownictwie, w tym ich numer, specjalność i zakres
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uprawnień budowalnych; numer legitymacji służbowej lub upoważnienia i datę jego wydania;
identyfikator systemowy oraz datę jego nadania. Wniosek o wpis do wykazu osób
uprawnionych oraz wniosek o zmianę danych zawartych w wykazie zawiera tożsame dane, o
których mowa powyżej (ust. 5).
W przypadku osób posiadających kwalifikacje mistrza kominiarskiego lub osób z
uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności (ust. 6) do wniosku dołącza się
oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz kopie dokumentów
potwierdzających nadanie odpowiednich kwalifikacji w rzemiośle kominiarskim lub uprawnień
budowalnych. Przedmiotowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywego oświadczenia (ust. 7). Konieczność wprowadzenia sankcji karnych za
złożenie fałszywego oświadczenia w przypadku jednoczesnego wymagania złożenia kopii
dokumentów

potwierdzających

nadanie

odpowiednich:

kwalifikacji

w

rzemiośle

kominiarskim, uprawnień budowlanych (projektowany art. 27b ust. 6 pkt 2) została
podyktowana potrzebą ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które nie
posiadając odpowiednich uprawnień, np. mistrzów kominiarskich, złożyły wniosek o wpis do
wykazu osób uprawnionych na podstawie sfałszowanych lub przerobionych/podrobionych
dokumentów. Podstawą takiego ustalenia będzie z jednej strony złożone oświadczenie pod
groźbą odpowiedzialności karnej, z drugiej zaś kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie
odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawca składa zatem oświadczenie, pod
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed przystąpieniem
do dokonywania czynności polegających na przekazaniu danych do CEEB. Taki rygor
oświadczenia nabiera tym samym waloru potwierdzającego posiadane uprawnienia. Forma i
treść oświadczenia oraz związany z nią rygor (art. 27b ust. 7) będą też mieć niebagatelne
znaczenie dla przyszłych, ewentualnych celów dowodowych. Zauważyć bowiem należy, że w
przypadku osób z uprawnieniami mistrzów kominiarskich nie sposób wskazać samorząd
zawodowy sprawujący „nadzór” nad swoimi członkami i posiadający informacje w zakresie
przyznanych uprawnień kominiarskich w skali całego kraju. Kominiarze zrzeszają się w formie
stowarzyszeń, cechów lub związków, w tym w Związku Rzemiosła Polskiego – z tymi
organizacjami planuje się wymianę informacji i weryfikację w zakresie posiadanych przez
kominiarzy uprawnień.
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Należy jednocześnie zaznaczyć, że osoby posiadające uprawnienia budowlane, które są
wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, nie są obligowane
do składania wniosku o wpis do wykazu. Dane tych osób zostaną wprowadzone do CEEB.
Osoby te uzyskają więc bezpośredni dostęp do systemu po nadaniu odpowiednich uprawnień
oraz logowaniu do systemu uwzględniającego autoryzację użytkownika.
Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami skutkiem wpisu do wykazu jest uzyskanie przez
osobę wpisaną do wykazu dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję,
a więc uzyskanie loginu i hasła, które umożliwią generowanie elektronicznego protokołu
inwentaryzacyjnego w systemie teleinformatycznym (ust. 8).
W przypadku zmiany danych będących podstawą złożonego wniosku o wpis do wykazu,
wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o zmianie
tych danych, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia (ust. 9). W tym celu należy przekazać
kopię

dokumentów

potwierdzających

zaistniałą

zmianę

za

pomocą

systemu

teleinformatycznego obsługującego CEEB – przepis ust. 7 dotyczący oświadczenia stosuje się
w takim przypadku odpowiednio (ust. 10).
Wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych oraz wniosek o zmianę danych zawartych w
wykazie składa się za pośrednictwem strony internetowej na bezpłatnym formularzu
elektronicznym. Adres strony internetowej, pod którym jest udostępniany formularz
elektroniczny do składania wniosków o wpis, zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa (ust. 11).
Stosownie do art. 27c ust. 1 osoby wpisane do wykazu, w trakcie kontroli lub czynności, o
których mowa w przepisach szczególnych, wprowadzają do CEEB, za pomocą elektronicznego
formularza inwentaryzacyjnego, dane i informacje zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 27a ust. 5. Dane zebrane w toku inwentaryzacji będą wprowadzane do CEEB za
pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego, który jest zapisywany automatycznie
po jego wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym obsługującym CEEB. Narzędzie
informatyczne umożliwia wprowadzenie danych za pomocą aplikacji webowej lub mobilnej,
zarówno w trybie online, jak i w trybie offline. W przypadku, o którym mowa w art. 27b ust. 1
pkt 9, dane i informacje wprowadza się bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności.
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W art. 27c ust. 2 wprowadza się tzw. „tryb awaryjny”. W przypadku bowiem braku możliwości
wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od osoby
uprawnionej, wprowadzenia danych dokonuje się̨ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 7
dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.
W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, osobom uprawnionym zapewnia się
dostęp do danych zgromadzonych w tej ewidencji (art. 27c ust. 3).
Osobom wpisanym do wykazu należy udzielać informacji niezbędnych do realizacji obowiązku
inwentaryzacji budynku przez wskazywanie danych dotyczących budynku i źródeł ciepła,
źródeł spalania paliw itd. (art. 27c ust. 4).
W art. 27d ust. 1 ustanawia się regulacje dotyczące udostępniania danych z CEEB – o ile są
one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: organom
Inspekcji Ochrony Środowiska, organom nadzoru budowlanego, NFOŚiGW, WFOŚiGW,
Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, uczelniom, instytutom badawczym, ministrowi
właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, organom Krajowej Administracji Skarbowej,
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ośrodkom
pomocy społecznej lub centrom usług społecznych, Bankowi Gospodarstwa Krajowego,
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta, starostom, sejmikom województwa,
marszałkom województwa, wojewodom, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska,
regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, organom lub innym podmiotom udzielającym
ze

środków

publicznych

finansowania

albo

dofinansowania:

przedsięwzięć

termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych;
odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii, lub innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
Urzędowi Regulacji Energetyki.
Udostępnienie danych powyżej wskazanym podmiotom następuje w głównej mierze w celu
oparcia się na wiarygodnych danych na potrzeby opracowywanych programów ochrony
powietrza, w tym na potrzeby tworzenia scenariuszy redukcji emisji z sektora komunalnobytowego w tych programach. Doprowadzi to do optymalizacji działań podejmowanych przez
samorząd terytorialny oraz administrację rządową. Dane udostępnia się też m.in. w celu
obliczenia wskaźników monitorowania skuteczności podejmowanych działań naprawczych na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem szacowania kosztów
30

inwestycyjnych oraz zewnętrznych (zdrowotnych), czy też wreszcie do kreowania polityk
publicznych, strategii rozwoju państwa oraz monitorowania realizacji projektów związanych z
ochroną powietrza, termomodernizacją budynków i wymianą „kopciuchów”. Dane udostępnia
się tym podmiotom w systemie teleinformatycznym obsługującym CEEB w postaci
elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w
ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (art. 27d ust. 2). Udostępnienie danych nastąpi na wniosek złożony w formie
elektronicznej zaimplementowany w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję
(ust. 3). Stosownie do ust. 4 (art. 27d) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę, w drodze decyzji,
na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji ww. podmiotom albo ich jednostkom
organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania
wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz
jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.
Przewiduje się również udostępnienie danych zgromadzonych w CEEB w postaci
elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego właścicielom budynków (art. 27e ust.
1), w zakresie danych, które ich dotyczą, po podaniu danych określonych w przepisach
wykonawczych w celu autoryzacji i uwierzytelnienia. W tym zakresie zostaną wprowadzone eusługi dla obywateli w postaci, np. zamówienia przeglądu kominowego wraz z inwentaryzacją,
zamówienia inwentaryzacji budynku w gminie, obsługi CEEB itp.
Niniejszy projekt ustawy zawiera upoważnienia dla:
1) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu oraz z ministrem właściwym do spraw gospodarki do określenia, w drodze
rozporządzenia, szczegółowego zakresu danych i informacji gromadzonych w CEEB,
przekazywanych przez osoby uprawnione oraz uzupełnianych automatycznie przez
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system teleinformatycznych obsługujący CEEB, mając na względzie użyteczność tych
danych i informacji oraz funkcjonalność CEEB (art. 27a ust. 5);
2) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa (ewentualnie w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw klimatu) do określenia:
a) w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695):
 wzoru wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych (art. 27b ust. 13),
 wzoru elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego (art. 27c ust. 6),
 wzoru elektronicznego protokołu kontroli wykonywanej na podstawie art. 62
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane, w zakresie przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), sporządzanego z
wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję (art.
62a ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 3),
 wzoru protokołu, o którym mowa w art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (art. 27f ust. 3),
 wzoru formularza deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 3 (art. 27g ust. 6),
b) w drodze rozporządzenia:
 sposobu wprowadzania danych i informacji do CEEB, uwzględniając zakres
danych i informacji wprowadzanych do CEEB oraz ich zapisywanie w
systemie teleinformatycznym obsługującym CEEB (art. 27c ust. 5),
 szczegółowego zakresu udostępnianych danych oraz informacje, których
podanie jest wymagane, mając na uwadze konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa tych danych (art. 27e ust. 2),
 rodzaju i zakresu danych udostępnianych na podstawie art. 27d ust. 1, oraz
sposób udostępniania danych z systemu teleinformatycznego obsługującego
ewidencję, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
danych i informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych w ewidencji i
ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem (art. 27d ust. 5).
W przedmiotowej regulacji zawarto również rozwiązania pozwalające na określenie
jednolitego elektronicznego wzoru protokołu kontroli sporządzanego, z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB, przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta
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w przypadku przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawując kontrolę przestrzegania i
stosowania przepisów o ochronie środowiska na podstawie ww. ustaw, w zakresie objętym
właściwością swoich organów, doręcza się kontrolowanemu protokół kontroli, którego wzór i
zakres nie zostały dotychczas określone przepisami prawa. Praktyka wskazuje, że organy
kontrolne posługują się różnymi wzorcami protokołów, które różnią się od siebie. System
teleinformatyczny obsługujący CEEB umożliwi generowanie protokołów kontroli za
pośrednictwem aplikacji dostępowej, co w istotny sposób ułatwi pracę organów kontrolnych.
W tym zakresie przewiduje się utworzenie jednolitego wzoru dokumentu protokołu kontroli w
formie dokumentu elektronicznego (art. 27f ust. 1–3).
Wprowadzone w art. 2 zmiany w zakresie zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony
Środowiska wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o
Inspekcji Ochrony Środowiska do projektowanych przepisów. Zakres obowiązków został
rozszerzony o wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych
do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców. Zmiany kompetencyjne po stronie Inspekcji Ochrony Środowiska,
rozszerzone o zadania wykonywane przez organy tej Inspekcji, wprowadzane przedmiotowym
projektem ustawy, stosuje się od dnia wprowadzenia rozwiązań technicznych umożliwiających
prowadzenie CEEB.
W art. 3 wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stanowiące
przepisy szczególne względem regulacji określonej w art. 62a ust. 1, a dotyczące protokołu
kontroli w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c. Protokół w tym
zakresie jest sporządzany w formie elektronicznego protokołu kontroli (dokument
elektroniczny), z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, o
której mowa w projektowanym art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji. Formularz protokołu kontrolnego zostanie zaimplementowany w
rozwiązaniu informatycznym budowanej CEEB, jako jeden z wielu modułów funkcjonującego
systemu. Osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych, wykonująca kontrole przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.
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c, uzyska bezpośredni dostęp do elektronicznego formularza takiego protokołu po zalogowaniu
się do systemu.
Art. 14 stanowi natomiast o utworzeniu centralnej ewidencji emisyjności budynków, która
została powołana w celu gromadzenia jednolitych, ustandaryzowanych i spójnych danych
dotyczących budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich:
1) źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej,
2) źródeł energii elektrycznej,
3) źródeł spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo
zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy
– na potrzeby identyfikacji i diagnozowania źródeł niskiej emisji oraz planowania i
podejmowania efektywnych działań publicznych eliminujących źródła tej emisji w oparciu o
utworzoną ewidencję.
Wejście w życie projektowanych przepisów stworzy ramy prawne m. in. dla funkcjonowania
CEEB oraz zwiększenie efektywności funkcjonującego już Programu Stop Smog. Minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa komunikat określający
dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:
1) prowadzenie CEEB, o której mowa w art. 27a ustawy zmienianej w art. 1, na zasadach,

o których mowa w art. 27a ust. 1–5 ustawy zmienianej w art. 1;
2) wprowadzanie danych i informacji do CEEB, o których mowa w art. 27b i art. 27c

ustawy zmienianej w art. 1;
3) udostępnianie danych i informacji z CEEB, na zasadach, o których mowa w art. 27d

ustawy zmienianej w art. 1;
4) udostępnianie danych i informacji z CEEB, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust.

1 ustawy zmienianej w art. 1;
5) sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

obsługującego CEEB, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy zmienianej w art.
1;
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6) złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego

CEEB, na zasadach, o których mowa w art. 27g ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1;
7) sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

obsługującego CEEB, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy
zmienianej w art. 3.
Komunikaty, o których mowa powyżej, ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed
dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w danym komunikacie.
Etapowe uruchamianie systemu informatycznego zostanie uzależnione od gotowości
technicznej samego systemu. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie wszelkich niedogodności
związanych z ewentualnym nieterminowym oddaniem prac wytwórczych po stronie
wykonawcy systemu. Z punktu widzenia wszystkich interesariuszy systemu informatycznego
(osoby uprawnione, podmioty, którym dane będą udostępniane), rozwiązanie to stwarza
pewność i bezpieczeństwo w zakresie uruchomienia systemu, które zostanie poprzedzone
odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszonego z trzymiesięcznym
wyprzedzeniem. Komunikat ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprowadzi się do wskazania terminu
wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających np. uruchomienie CEEB na zasadach
określonych w art. 27a ust. 1–5. Termin wdrożenia tych rozwiązań zostanie określony na
konkretny dzień. Przyjęte podejście wynika z doświadczeń administracji publicznej w zakresie
realizacji projektów informatycznych wdrażanych przepisami prawa na poziomie ustawy (np.
CEPiK2.0) i przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu CEEB, w ramach którego
stopniowo będą uruchamiane jej kolejne funkcjonalności.
3. Usprawnienie działania rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Proponowane zmiany w art. 4 dotyczące zmiany art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 122, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o poręczeniach i gwarancjach”, oraz
art. 5 pkt 3 lit. b w zakresie art. 411 ust. 10f pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska, art. 5 lit. c w zakresie art. 411 ust. 10g–10i ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, art. 5 pkt 4 dodający rozdział 6 w tytule VII w dziale II
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska mają na celu poszerzenie
zakresu działania NFOŚiGW o możliwość finansowania kosztów i wydatków związanych z
35

poręczeniami lub gwarancjami udzielanymi przez BGK, w ramach programów rządowych w
rozumieniu ustawy o poręczeniach i gwarancjach.
Wprowadzenie powyższych zmian jest podyktowane przede wszystkim koniecznością
usprawnienia działania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, ale może mieć również
znaczenie dla innych programów opracowywanych i wdrażanych w NFOŚiGW. NFOŚiGW
poszerza bowiem współpracę z sektorem bankowym, co oznacza, że częściej kredyty bankowe
lub pożyczki mogą być wykorzystywane jako instrumenty wsparcia przedsięwzięć
ekologicznych. Ze względu jednak m.in. na art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.–
Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) duża liczba potencjalnych
beneficjentów nie mogłaby skorzystać z pożyczki lub kredytu oferowanego przez banki w
ramach programów priorytetowych NFOŚiGW. Wprowadzenie instrumentu w postaci
gwarancji może zwiększyć ich liczbę. Zakłada się bowiem, że gwarancja udzielana przez BGK
usprawni udzielanie kredytów lub pożyczek przez banki, uprości procedury banków ze względu
na zmniejszone ryzyko, a także umożliwi udzielenie kredytu lub pożyczki osobom, które mają
zdolność kredytową, ale nie posiadają wystarczających zabezpieczeń spłaty kredytu lub
pożyczki.
Zgodnie z art. 34a ustawy o poręczeniach i gwarancjach, BGK może udzielać, we własnym
imieniu i na własny rachunek, poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów
poręczeniowo-gwarancyjnych, obejmujących w szczególności projekty realizowane z
wykorzystaniem

środków

pochodzących

z

funduszy

Unii

Europejskiej

oraz

międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne oraz związane z rozwojem
sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana wprowadzana do
art. 34a ustawy o poręczeniach i gwarancjach ma na celu wskazanie wprost, że poręczenia lub
gwarancje mogą być udzielane również w ramach programu rządowego obejmującego projekty
z zakresu ochrony środowiska.
Zmiany wprowadzane do przepisów dodają w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska nowy rozdział, w oparciu o który zostanie utworzony nowy fundusz w
BGK – Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji, oraz określają sposób jego działania, w
szczególności źródła zasilenia tego funduszu środkami NFOŚiGW. Środki zgromadzone na
przedmiotowym funduszu mogą być przeznaczone jedynie na udzielanie poręczeń lub
gwarancji i poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek w ramach wskazanych przez NFOŚiGW
programów rządowych, obejmujących projekty z zakresu ochrony środowiska. Taki zakres
finansowania jest spójny z celem działania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
opisanym w art. 400b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
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Zasilenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji środkami NFOŚiGW ma się odbywać
na podstawie umowy przekazania środków do BGK. W tym celu konieczne jest wprowadzenie
w art. 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ust. 10g
określającego podstawę do zawarcia takiej umowy oraz wytycznych co do jej treści.
Przekazanie środków na podstawie umowy jest optymalnym rozwiązaniem, gdyż pozwala na
szczegółowe opisanie zobowiązań stron, a także pozostawia NFOŚiGW uprawnienie do
decydowania o uruchomieniu tego instrumentu oraz o jego warunkach.
Przewiduje się również, że art. 34c ustawy o poręczeniach i gwarancjach nie będzie miał
zastosowania do Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, gdyż całość stosunku
prawnego między BGK a NFOŚiGW będzie wynikała z ustawy, treści programu rządowego
oraz umowy przekazania, o której mowa powyżej.
Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy uwzględniają również konstrukcje prawne
przyjęte w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2019
r. poz. 2144, z późn. zm.), która określa cele działalności BGK, zaś w art. 5 jego zadania, ze
wskazaniem, że szczegółowy zakres czynności określają odrębne przepisy lub umowy zawarte
z właściwymi ministrami. Zasadne jest więc, aby cała konstrukcja nie opierała się wyłącznie
na umowie, gdyż NFOŚiGW jest państwową osobą prawną, a więc konieczne są przepisy
szczególne rangi ustawowej – w tym przypadku zmiany ustawy o poręczeniach i gwarancjach
oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
W projekcie ustawy zaproponowano, że poręczenie lub gwarancja mogą obejmować do 80%
pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub pożyczki. Projekt precyzuje również wpływy do
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, określając jako podstawowe źródło środki
przekazane przez NFOŚiGW.
W przypadku uruchomienia gwarancji, na BGK spoczywa obowiązek dochodzenia zwrotu
środków

od

kredytobiorcy/pożyczkobiorcy,

którego

kredyt/pożyczka

był

objęty

gwarancją/poręczeniem. BGK będzie w takim przypadku stosował swoje procedury i przepisy
ustaw szczególnych, w szczególności ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa
Krajowego. Przewiduje się również, że będzie mógł korzystać ze wsparcia banków w tym
zakresie. W sytuacji, w której nie będzie możliwe odzyskanie tych środków, w kompetencji
BGK będzie podjęcie decyzji o ewentualnym umorzeniu wierzytelności w całości lub części.
Projektowane

przepisy

regulują

również

zasady sporządzania

planu

finansowego

Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Przepisy te są spójne z rozwiązaniami
przyjętymi dla analogicznych funduszy BGK.
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Proponuje się rozszerzenie zakresu przedmiotowego art. 411 ust. 10f ustawy – Prawo ochrony
środowiska, a w konsekwencji – rozszerzenie zakresu stosowania instrumentu udostępnienia
środków finansowych NFOŚiGW i WFOŚiGW.
Obecnie przepis art. 411 ust. 10f reguluje, w sposób niebudzący wątpliwości, udostępnianie
WFOŚiGW środków finansowych NFOŚiGW z przeznaczeniem jedynie na udzielanie
pożyczek lub dotacji na wskazane przez NFOŚiGW programy i przedsięwzięcia z zakresu
zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii. Natomiast przepis ten
nie przewiduje w sposób wyraźny:
1)

możliwości

„kaskadowego”

udostępnienia

środków

(zakładającego

najpierw

udostępnienie przez NFOŚiGW środków finansowych WFOŚiGW, a następnie udostępnienie
tych samych środków przez te fundusze bankom z przeznaczeniem na cele określone w art. 411
ust. 10 ustawy – Prawo ochrony środowiska);
2)

udostępnienia przez NFOŚiGW środków finansowych WFOŚiGW na pokrycie kosztów

obsługi zadań realizowanych przez wojewódzkie fundusze, związanych z wdrażaniem
wskazanych przez NFOŚiGW programów i przedsięwzięć, oraz na pokrycie kosztów obsługi
zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, współpracujące przy
wdrażaniu tych programów i przedsięwzięć lub przy tworzeniu warunków do tego wdrażania.
Nowelizacja przepisu usuwa wątpliwości wynikające z obecnego jego brzmienia i przesądza,
że takie działania ze strony NFOŚiGW lub WFOŚiGW są możliwe. Obydwa rozwiązania
uelastyczniają gospodarowanie środkami NFOŚiGW i zostały uwzględnione w proponowanej
zmianie brzmienia art. 411 ust. 10f ustawy – Prawo ochrony środowiska (art. 1 pkt 2 lit. b
nowelizacji):
1) w pkt 1 – „kaskadowe” udostępnianie środków;
2) w pkt 2 – udostępnienie środków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez
WFOŚiGW i jednostki samorządu terytorialnego.
Należy zwrócić uwagę, że przepis przewiduje stosowanie mechanizmu pokrywania kosztów
obsługi w sposób bardzo szeroki. NFOŚiGW będzie mógł udostępnić środki WFOŚiGW na
pokrycie jego kosztów, które powstaną w związku z wdrażaniem programów i przedsięwzięć,
które NFOŚiGW powierzył temu WFOŚiGW. Zarówno więc udostępnienie środków na
udzielanie pożyczek lub dotacji, a także na dalsze udostępnianie środków, jak i na koszty
obsługi będą mogły być w tym przypadku dokonane na podstawie jednego stosunku prawnego.
NFOŚiGW będzie mógł również udostępnić środki WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi
powstałych przez realizację zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka
samorządu terytorialnego nie będzie więc otrzymywała środków bezpośrednio od NFOŚiGW,
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ale za pośrednictwem WFOŚiGW. W tym przypadku zakres tych kosztów jest jednak szerszy,
gdyż nie będą one dotyczyły tylko pomocy przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć, ale
także zadań polegających na tworzeniu warunków do tego wdrażania. Przepis ten nawiązuje
więc do art. 400b ust. 2a ustawy – Prawo ochrony środowiska, który pozwala na współpracę
funduszy jeszcze na etapie wstępnym – może to obejmować np. zadania informacyjne, pomoc
dla potencjalnych wnioskodawców czy też wydawanie określonych dokumentów. W tym
przypadku najpierw NFOŚiGW udostępni środki WFOŚiGW, a ten przekaże je dalej –
jednostce samorządu terytorialnego.
Przesądzenie możliwości stosowania powyższych mechanizmów ma duże znaczenie dla
współpracy między NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, a także z jednostkami samorządu
terytorialnego, w szczególności gminami. Mechanizmy te przyczynią się bowiem do lepszego
wdrażania programów funduszy, a przez to optymalnego wydatkowania środków publicznych.
Warunkują również sprawne wdrażanie rządowego programu priorytetowego „Czyste
Powietrze”.
Projektowany przepis ma charakter ogólny, jednakże obecnie przewiduje się jego zastosowanie
przy wdrażaniu przez NFOŚiGW i WFOŚiGW rządowego programu priorytetowego „Czyste
Powietrze”. Szacuje się, że w ramach współpracy, gminy podejmą działania przy 100 000
wniosków rocznie, a koszty, jakie poniosą przy tych zadaniach, w przeliczeniu na jeden
wniosek, to 100 zł. Szacunki te wynikają z dotychczasowego wdrażania rządowego programu
priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz współpracy z gminami w tym zakresie, a także
zmianami w programie, które mają na celu zwiększenie skali wdrażania programu.
Mając to na uwadze, przewiduje się, że NFOŚiGW pokryje koszty gmin w kwocie 10 000 000
zł rocznie. Przepis nie stanowi jednak katalogu zamkniętego kosztów i daje możliwość
elastycznej współpracy między podmiotami, więc możliwe jest pokrywanie innych kosztów, o
ile będą one dotyczyły wdrażania programu lub stworzenia warunków do jego wdrażania.
Dodanie ust. 10j–10w w art. 411 ustawy – Prawo ochrony środowiska ma na celu nałożenie na
wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, obowiązku wydawania zaświadczeń dla osób
fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie, w szczególności w ramach
rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, potwierdzających przeciętny
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z ustawą o
świadczeniach rodzinnych. Obowiązek ten będzie się aktualizował tylko wtedy, gdy
NFOŚiGW lub WFOŚiGW będzie przewidywał wymóg przedłożenia takiego zaświadczenia,
przez co należy rozumieć również sytuację, że przedłożenie zaświadczenia spowoduje
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udzielenie wyższego dofinansowania, niż gdyby wnioskodawca nie przedłożył takiego
zaświadczenia.
Dodanie w ustawie – Prawo ochrony środowiska przepisów dotyczących wydawania takiego
zaświadczenia ma na celu przyspieszenie procesu formalnej oceny wniosków o dofinansowanie
składanych do NFOŚiGWlub WFOŚiGW. Dotychczas w składanych wnioskach, w których
konieczne było przedstawianie wysokości dochodu, pojawiało się wiele błędów, wynikających
ze skomplikowania liczenia tego dochodu. W dalszej kolejności przedłużało to proces oceny
wniosku, gdyż wymagało to poprawy wniosku i przeliczenia dochodu. Proponowane przepisy
rozwiązują ten problem, gdyż wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, będzie
posiadał zaświadczenie potwierdzające dochód wyliczony przez podmiot zajmujący się
profesjonalnie takimi czynnościami.
Wydawanie zaświadczenia określone zostało w projektowanych przepisach, a także przez
odesłanie do przepisów już istniejących, w szczególności do ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych. Ma to ułatwić zadanie organom wydającym zaświadczenie,
gdyż przepisy te są znane i stosowane w ich praktyce, a więc nie powinny powodować
problemów interpretacyjnych. Odesłanie dotyczy w szczególności określenie pojęcia dochodu,
dokumentów

wymaganych

do

jego

ustalenia,

sposobu

weryfikowania

dochodu

opodatkowanego przez zastosowanie art. 23b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych.
W zaświadczeniu wskazany ma być dochód faktyczny gospodarstwa domowego
(jednoosobowego lub wieloosobowego). Taki sposób ujęcia przepisu nadaje mu elastyczny
charakter, gdyż ewentualne zmiany w programach NFOŚiGW lub WFOSiGW nie spowodują,
że przepis ten nie będzie miał zastosowania. Jedyną czynnością, jakiej będzie musiał dokonać
podmiot oceniający wniosek o dofinansowanie, będzie techniczne porównanie przeciętnego
miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
widniejącego w zaświadczeniu, z wymogami wynikającymi w tym zakresie z dokumentów
NFOSiGW lub WFOŚiGW. Taka czynność jest więc łatwa, szybka i nie powinna powodować
komplikacji.
Nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej (art. 6) ma spowodować, że wydawanie zaświadczeń,
o których mowa w art. 411 ust. 10j, będzie wolne od opłat.
Przepis art. 3a ust. 2a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660, z późn. zm.) stanowi, że okresowy
przegląd wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu jest dokonywany przez
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ministra właściwego do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu i ministrem właściwym do spraw gospodarki, natomiast art. 3 ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1654) stanowi, że przegląd, o którym mowa
powyżej, jest wykonywany po raz pierwszy nie później niż w okresie do dwóch lat od wejścia
w życie przepisów ustawy.
Ze względu na fakt, że rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw stałych weszło w życie w dniu 4 listopada 2018 r., przegląd
wymagań jakościowych dla paliw stałych powinien być dokonany w terminie do dnia 4
listopada 2020 r. W związku z panującą nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie epidemią
COVID-19, zaistniała konieczność weryfikacji krajowego raportu rocznego z wyników oceny
jakości powietrza za 2019 r., którą, zgodnie z art. 94 ust. 1d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska ma obowiązek
udostępnić w terminie do dnia 31 października 2020 r. Podkreślić należy, że oficjalne wyniki
zbiorczej oceny jakości powietrza za 2019 r., obrazujące aktualny stan powietrza w Polsce,
stanowić powinny podstawę do ewentualnej zmiany wymagań jakościowych dla paliw stałych,
stosowanych w urządzeniach grzewczych na paliwa stałe o nominalnej mocy do 1 MW. W tym
miejscu wyjaśnić należy, że zgodnie z przeprowadzonymi w województwach ocenami jakości
powietrza za 2019 r. stan powietrza w Polsce uległ poprawie w stosunku do 2018 r., nie mniej
jednak na podstawie wstępnych informacji z porównania roku 2018 i 2019 trudno będzie oprzeć
wnioski co do zmian wymagań jakościowych dla paliw stałych. Dlatego też uzasadnione jest
rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszego takiego
przeglądu dopiero po analizie krajowych rocznych raportów z wyników oceny jakości
powietrza, za okres co najmniej dwóch ostatnich lat wstecz (tj. za 2019 r. i 2020 r.), począwszy
od wejścia w życie przepisów regulujących takie wymagania.
Mając na uwadze powyższe, zaistniała konieczność przesunięcia terminu przeprowadzenia
przeglądu wymagań dla paliw stałych z dnia 4 listopada 2020 r. na dzień 1 lipca 2021 r.
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie wymaga przedstawiania jej organom i instytucjom Unii Europejskiej w celu
uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. W szczególności
regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z
Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998
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r. (98/415/WE) w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom
krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, str. 42).
Zgodnie z art. 5 ustawy dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.
zm.) projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Rozwoju oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny.
Projektowane rozwiązania angażują w proces inwentaryzacji budynków m.in. przedsiębiorców
w postaci osób z uprawnieniami kominiarskimi – mistrzów kominiarskich, osób z
uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności instalacyjnej, osób sporządzających
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, osób przeprowadzających kontrolę stanu
technicznego systemu ogrzewania. Podmiotom tym, jako zasilającym CEEB w dane w ramach
dokonywanych

przeglądów/inwentaryzacji,

zostanie

udostępniona

funkcjonalność

wprowadzenia do CEEB danych dotyczących stanu technicznego budynków – na podstawie
wyników przeprowadzanej/nego przeglądu/inwentaryzacji. System zapewni dostęp do danych
zgromadzonych w CEEB, zaś wprowadzenie danych do CEEB nastąpi w czasie rzeczywistym,
tj. w trakcie wykonania czynności skutkującej koniecznością̨ przekazania danych do CEEB.
Wprowadzenie danych do CEEB nastąpi przez pobranie danych zgromadzonych w CEEB, ich
weryfikację oraz wpisanie do CEEB nowych danych – co umożliwi aktualizację danych
gromadzonych w CEEB. System zapewni możliwość obsługi wniosku o wpis osoby
uprawnionej do wprowadzania danych do CEEB za pośrednictwem e-usług, która umożliwi
uprawnionym osobom będącym przedsiębiorcami możliwość wpisania się do wykazu osób
uprawnionych, dostęp do elektronicznego formularza wniosku o uzyskanie wpisu osoby
uprawnionej do wprowadzania danych do CEEB. W ramach usługi możliwe będzie przesłanie
niezbędnych dokumentów i danych, potwierdzających posiadane uprawnienia wnioskującego,
uzyskanie potwierdzenia ich przesłania, sprawdzenie stanu weryfikacji wniosku przez
użytkownika oraz uzyskanie potwierdzenia nadania dostępu do wykazu osób uprawnionych
CEEB.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie
podlega notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia.
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Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, z tym, że uruchomienie
poszczególnych części funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB
nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o gotowości do wdrożenia rozwiązań
technicznych pozwalających na uruchomienie poszczególnych funkcjonalności tego systemu.
Jest to efekt etapowego wdrożenia systemu informatycznego, w celu zapewnienia stopniowego
wprowadzania poszczególnych elementów CEEB. Ponadto, mając na uwadze konieczność
usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego „Czyste
Powietrze”, przepisy art. 5 ust. 3 oraz art. 6 wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
ustawy.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw stwarza
warunki do podjęcia realnych działań w celu eliminacji zjawiska smogu, w tym przede wszystkim tzw. niskiej emisji
pochodzącej z sektora komunalno-bytowego.
Po pierwsze proponuje działania na rzecz udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu na
rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich
energetycznie (dalej zwany jako „Program Stop Smog”).
Po drugie kluczowe jest podjęcie działań na rzecz zdiagnozowania źródeł niskiej emisji. W tym kontekście niezbędne jest
rozpoczęcie gromadzenia jednolitych i uspójnionych danych w skali całego kraju dotyczących budynków i pochodzących
z nich źródeł emisji, które stanowią kluczowy element do planowania działań naprawczych (por. raport Najwyższej Izby
Kontroli z dnia 27 sierpnia 2018 r. LKR.430.003.2018 Nr ewid. 150/2018/P/17/078/LKR). W celu zdiagnozowania
i zidentyfikowania źródeł emisji z budynków przewiduje się utworzenie i uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (dalej jako: CEEB).
Po trzecie, w wyniku uwag zgłoszonych w ramach konsultacji międzyresortowych i publicznych, przez Narodowy
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej jako: NFOŚiGW), odpowiedzialny za realizację rządowego
programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, oraz Ministerstwo Klimatu, projekt ustawy wprowadza zmiany niezbędne
w celu ujednolicenia funkcjonowania wszystkich programów rządowych dotyczących ograniczania emisji zanieczyszczeń
w domach jednorodzinnych oraz usprawnienia działania ww. programu „Czyste Powietrze”.
Konieczność znaczącej poprawy jakości powietrza w Polsce jest jednym z największych wyzwań, z którymi boryka się
polska administracja publiczna, i jedną z najpilniejszych potrzeb obywateli Polski. Na wagę tego problemu – jako jednego
z najważniejszych zadań do realizacji przez jego Rząd – wskazywał podczas swojego exposé w dniu 12 grudnia 2017 r.
w Sejmie RP Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Zły stan jakości powietrza w Polsce został również potwierdzony w wyroku z dnia 22 lutego 2018 r. Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygn. C-336/16, w którym TSUE uznał, że Rzeczpospolita Polska uchybiła
zobowiązaniom wynikającym odpowiednio z art. 13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z
dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, zwanej dalej „dyrektywą”, w związku
z załącznikiem XI, art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy, a także art. 22 ust. 3 dyrektywy w związku z załącznikiem XI,
albowiem:
– przekraczano od 2007 r. do 2015 r. włącznie dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 35 strefach oceny
i zarządzania jakością powietrza oraz roczne wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 9 strefach oceny
i zarządzania jakością powietrza;
– nie podejmowano odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do zapewnienia, aby okres
występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu był możliwie jak najkrótszy,
albowiem w żadnym z programów ochrony powietrza przyjętych przez Polskę na szczeblu krajowym czy regionalnym nie
wspomniano wyraźnie, że programy te powinny umożliwiać ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych
w możliwie najkrótszym terminie;
– przekraczano dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu zwiększone o margines tolerancji
w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r. w szeregu stref i aglomeracji;
– nie dokonano prawidłowej transpozycji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy.

Trybunał podkreślił przede wszystkim, że sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym
powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Z innej jeszcze strony Trybunał
podkreślił dodatkowo, że zanieczyszczenie pyłem PM10 w Polsce jest spowodowane głównie tzw. niską emisją (czyli
emisją ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej 40 metrów) z ogrzewania gospodarstw domowych, zaś pył PM10 może
zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny i furany.
Pył ten zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą przenikać do górnych dróg oddechowych i
płuc. Natomiast dotychczasowe środki legislacyjne i administracyjne, podjęte w Polsce w celu ograniczenia
nieprzepisowych wartości, są niewystarczające.
Fatalna jakość powietrza w Polsce była również przedmiotem raportów NIK, która w raportach z 2000 r., 2014 r. i przede
wszystkim w raporcie z dnia 27 sierpnia 2018 r. wskazywała, że głównym czynnikiem wpływającym na złą jakość
powietrza w Polsce jest tzw. niska emisja, pochodząca w większości z sektora bytowo-komunalnego, gdzie stosuje się
niskiej jakości urządzenia grzewcze, czyli kotły na paliwo stałe. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania
i Zarządzania Emisjami, domowe systemy grzewcze odpowiadają za około 43% emitowanego w Polsce szkodliwego dla
zdrowia pyłu PM2,5 oraz za aż 87% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego
benzo[a]pirenu. Prowadzone w Polsce badania ilościowe wskazują, że ponad 80% budynków jednorodzinnych
ogrzewanych jest paliwami stałymi, z czego aż trzy miliony za pomocą przestarzałych technologicznie, niskosprawnych
kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń (tzw. „kopciuchy”). Ponad 70% domów
jednorodzinnych nie posiada żadnej izolacji cieplnej lub jest bardzo słabo ocieplona.
Zdiagnozowanie źródeł emisji pochodzących z budynków
Analiza raportów NIK w zakresie dotyczącym kontroli działań administracji publicznej (tak rządowej, jak i samorządowej)
różnych szczebli związanych z wydatkowaniem środków publicznych na cele związane z poprawą jakości powietrza
wskazuje wprost, iż problemem jest brak jednolitej, wielopoziomowej strategii walki z zanieczyszczeniem powietrza, brak
koordynacji działań realizowanych przez poszczególne agendy i szczeble administracji, jak również brak stosownych
inwentaryzacji danych i wymiany informacji na temat poziomu i przyczyn zanieczyszczenia powietrza między
administracją rządową oraz samorządową. W wielu miejscowościach uruchamiane są instrumenty wsparcia związane z
wymianą pieców, podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub montażem alternatywnych źródeł energii, jednakże działania te
prowadzone są bez oparcia się na twardych danych. Tym samym wsparcie nie jest w sposób efektywny zarządzane – nie
trafia tam gdzie jest potrzebne i w takiej formie w jakiej jest ono niezbędne. Efektem powyższego jest w ocenie NIK to, że
skala i tempo działań podejmowanych przez administrację są niewystarczające w odniesieniu do utrzymującej się złej
jakości powietrza. „Żadna z 10 skontrolowanych gmin nie przeprowadziła pełnej inwentaryzacji źródeł emisji
powierzchniowej, która pomogłaby ustalić liczbę palenisk węglowych na jej terenie (jedynie Kraków w 2013 r. zlecił
pilotażową inwentaryzację w rejonach występowania największych stężeń zanieczyszczeń pyłem PM10). Tym samym
samorządy nie miały wystarczającego rozeznania potrzeb i skali działań naprawczych, które należy przeprowadzić, by
osiągnąć docelowe normy jakości powietrza. Z tego też m.in. względu „Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone
powietrze w całej Unii Europejskiej”. Nie przez przypadek więc na liście najbardziej zanieczyszczonych miast UE,
opublikowanej w 2018 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), aż 36 miast spośród 50 pochodzi z Polski.
W opinii NIK sytuacja ta została zdeterminowana przez wiele czynników, które poza nielicznymi wyjątkami wynikały
zarówno z niewystarczającej aktywności podmiotów publicznych na każdym szczeblu działalności (lokalnym,
regionalnym i krajowym), jak i z niedostatecznej koordynacji, a co za tym idzie niezapewnienia spójności działań,
realizowanych w ramach rozbudowanej struktury systemu ochrony środowiska. Podkreślono również, że warunki takie nie
sprzyjają efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych na ochronę powietrza. NIK podnosiła, że nie zapewniono
wystarczających mechanizmów dla stosowania jednolitych standardów sporządzania programów ochrony powietrza przez
samorządy województw i porównywalności zawartych w nich danych. Ustalenia kontroli NIK potwierdzają, że w
rzeczywistości poszczególne programy ochrony powietrza (nawet kolejne aktualizacje tych programów dla tego samego
województwa) sporządzane były przy wykorzystaniu różnych danych wejściowych i zastosowaniu odmiennej metodyki
wyznaczania wymaganych efektów ekologicznych. NIK podnosiła również, że dotychczas nie wykazano też żadnej
inicjatywy w celu stworzenia lepszych możliwości pozyskiwania danych do inwentaryzacji źródeł emisji z sektora
komunalno-bytowego. Inwentaryzacje zlecane są bowiem przez samorządy najczęściej firmom zewnętrznym i prowadzone
są w formie ankiet. Zdaniem NIK kompletne dane o źródłach emisji powierzchniowej stanowią kluczowy element do
planowania działań naprawczych. Niemniej jednak ich pozyskiwanie w dotychczasowej formie jest nieefektywne.
NIK rekomendowała podjęcie intensywnych działań na rzecz wprowadzenia możliwości inwentaryzacji budynków
wyposażonych w źródła ciepła. Dotychczasowa skala i tempo działań naprawczych podejmowanych przez gminy – z
wyjątkiem Krakowa – były niewystarczające do osiągnięcia rezultatów wskazanych w POP, tj. efektów ekologicznych dla
działań związanych z ograniczeniem emisji z sektora komunalno-bytowego. Zgromadzone dane oraz przeprowadzone
analizy wskazują, że osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji dla PM10, PM2,5 i B(a)P, przy bieżącym tempie
działań naprawczych, może zająć w poszczególnych kontrolowanych województwach od 24 do niemal 100 lat.
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W celu budowy kompleksowego systemu na poziomie krajowym, który pozwoli na zbudowanie systemu informatycznego
wspierającego inwentaryzację źródeł niskiej emisji dla potrzeb optymalizacji działań realizowanych przez agendy rządowe
i samorządowe, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (2017 r.) podjęto decyzję o wdrożeniu projektu badawczorozwojowego pt. „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE)”, który
realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy konsorcjum zorganizowanym przez Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Konsorcjum tworzy 5
podmiotów, tj. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
(IŁ-PiB), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PiB), stowarzyszenie Krakowski Alarm
Smogowy (KAS) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW). W wyniku projektu ZONE zostanie wypracowany
prototyp systemu informatycznego, który umożliwi wspieranie różnych szczebli administracji publicznej (tak rządowej,
jak i samorządowej) w działaniach mających na celu ograniczenie niskiej emisji, w tym przede wszystkim w zakresie
stworzenia narzędzi wspomagających proces inwentaryzacji budynków w Polsce.
Główne cele projektu ZONE to: stworzenie prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń
grzewczych i narzędziami do analizy tych danych, opracowanie metodyki badania kosztów zewnętrznych smogu,
przygotowanie projektów regulacji prawnych, które pozwolą na wdrożenie systemu ZONE w skali całego kraju oraz
zbieranie i przetwarzanie danych zasilających ZONE, jak również ich systematyczną aktualizację przez umocowane do
tego podmioty. Osiągnięcie ww. celów wymaga podjęcia szeregu działań, które ostatecznie pozwolą na utworzenie
prototypu narzędzia informatycznego. Jednym z kluczowych etapów jest przeprowadzenie pilotaży w gminach, które
pozwolą na przetestowanie przyjętych rozwiązań, ocenią ich skuteczność, a następnie pozwolą na zaimplementowanie
ewentualnych modyfikacji. Pilotażem zostało objętych 9 gmin, które wybrano na podstawie przyjętej przez konsorcjantów
metodyki. W praktyce powstaje prototyp narzędzia informatycznego, który ujednolici system inwentaryzacji źródeł niskiej
emisji w Polsce. Baza ta umożliwi zlikwidowanie trudności w dostępie do kluczowych informacji potrzebnych do
podejmowania decyzji na różnych szczeblach administracji publicznej w zakresie kształtu i intensywności polityk i
programów wspierających walkę z niską emisją pochodzącą z sektora komunalno-bytowego w Polsce. W celu uzyskania
powyższych założeń kluczowe jest przetestowanie przyjętych w projekcie rozwiązań podczas pilotażu w 9 wybranych
gminach, zaplanowanego do realizacji w okresie od marca 2019 r. do maja 2020 r.
Problem braku powszechnego i jednolitego narzędzia inwentaryzacyjnego wspierającego walkę z niską emisją dostrzegany
jest na szczeblu samorządu terytorialnego. W petycji Gmin Metropolii Krakowskiej z dnia 14 maja 2019 r. skierowanej do
Premiera RP Mateusza Morawieckiego wskazuje się na potrzebę wprowadzenia obowiązku rejestracji i okresowych
przeglądów kotłów na paliwa stałe. „Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie dają samorządowi gminnemu lub innemu
organowi, uprawnienia do pozyskania od właściciela budynku informacji o sposobie ogrzewania budynku, w szczególności
w przypadku, w którym budynek ogrzewany jest kotłem na paliwo stałe. Wprowadzenie nowego przepisu uzasadniamy
koniecznością posiadania aktualnej informacji o liczbie i stanie technicznym kotłów na paliwa stałe, które są stosowane do
ogrzewania mieszkań i budynków”. Tożsame rozwiązanie oczekiwane jest przez Konwent Marszałków Województw RP.
W Stanowisku nr 1 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 12 lipca 2019 r. wyrażono postulat o konieczności
„wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolską bazę danych, w której będą gromadzone informacje o
źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1 MW”. Konwent Marszałków wskazał na niezwykle istotną potrzebę zmian
wymagającej regulacji ustawowej – by móc podjąć realne działania w celu eliminacji zjawiska niskiej emisji, kluczowe
jest m. in. zdiagnozowanie źródeł niskiej emisji. Konwent Marszałków podkreślił, powołując się na stanowisko NIK, że
niezbędne jest gromadzenie danych dotyczących stanu budynków, jako jedyna informacja o źródłach emisji
powierzchniowych, która stanowi kluczowy element do planowania działań naprawczych. Ustalenie sposobów
gromadzenia danych wejściowych do inwentaryzacji źródeł emisji, dokładności danych wejściowych przyjętych do
inwentaryzacji, a także określenie zasad obliczania efektów ekologicznych osiągniętych w wyniku podjętych działań
naprawczych powinny wynikać tym samym z jednolitych standardów sporządzania programów ochrony powietrza.
Zwiększenie efektów działań wspierających ograniczenie emisji z budynków jednorodzinnych
Program Stop Smog
W dniu 11 lutego 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów, na podstawie których został uruchomiony Program Stop Smog. Program jest skierowany
do osób ubogich energetycznie zamieszkujących domy jednorodzinne. Program jest adresowany do wszystkich gmin, które
mogą wykazać się złą jakość powietrza na swoim terenie, tj. stężenia zanieczyszczeń powietrza przekraczają normy UE.
Program obejmuje realizację w ww. gospodarstwach domowych przedsięwzięć polegających na:
₋ wymianie urządzeń lub systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne,
₋ likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych oraz przyłączaniu do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub
gazowej,
₋ kompleksowej termomodernizacji budynku.
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Przedsięwzięcia są realizowane na rzecz beneficjenta końcowego przez gminę i finansowane ze środków publicznej do
100% ich wartości. Gmina zapewnia 30% wkładu własnego (w przypadku gmin powyżej 100 tys. mieszkańców wkład
musi być wyższy). Pozostała część Programu (70%) jest finansowana z budżetu państwa, przez Fundusz
Termomodernizacji i Remontów. Program został obecnie zaplanowany do realizacji na lata 2019–2024, a jego łączny
budżet (wkład budżetu państwa i samorządów) wynosi 1,2 mld zł.
Jednakże do tej pory podpisano z gminami na realizację ww. przedsięwzięć jedynie 4 porozumienia (Skawina, Sucha
Beskidzka, Pszczyna, Niepołomice), a kolejne 3 wnioski gmin są w trakcie procedowania (Tuchów, Nakło nad Notecią i
Sosnowiec). Zgodnie z tymi wnioskami i 4 podpisanymi porozumieniami, w latach 2019–2022 będzie zrealizowanych
1027 przedsięwzięć niskoemisyjnych na łączną kwotę blisko 55 mln zł. Kolejne gminy przygotowują się do przygotowania
wniosku – Opoczno, Proszowice, Radwanice, Rybnik i Żywiec.
Mimo ww. grupy gmin uczestniczących/zainteresowanych Programem, proces realizacji Programu nie może być w pełni
zadowalający, a liczba ww. gmin nie pozwoli na pełne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację Programu.
Kolejne spotkania z gminami oraz oficjalna korespondencja kierowana do MPiT/MR oraz wnioski z bieżącej pracy zespołu
zarządzającego Programem, doprowadziły do wniosku o konieczności przeprowadzenia zmian w Programie mające na
celu dostosowanie zasad uczestnictwa i jego realizacji do bieżących uwarunkowań, w tym zwiększenie atrakcyjności
Programu dla gmin.
Rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze”
Celem programu „Czyste powietrze” jest zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków
mieszkalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez jednorodzinne
budynki mieszkalne przez wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie
termomodernizacji tych budynków. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Przewiduje się, że
dofinansowanie w ramach programu obejmie około 3 mln budynków, w których nastąpi wymiana nieefektywnych źródeł
ciepła na niskoemisyjne.
Program jest zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Założony
budżet programu wraz z uzupełniającymi źródłami finansowania na lata 2018–2029 wynosi 103 mld złotych, w tym:
 dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog), pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga
podatkowa: 63,3 mld zł;
 kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.
Dofinansowanie w ramach programu odbywa się w formie dotacji (w wersji programu obowiązującej do 14 maja 2020 r.
przewidziana też była forma pożyczki). Przewidywane jest uruchomienie kredytów i pożyczek dla gmin. W programie
wydzielono dwie części: dla osób uprawnionych do podstawowego oraz podwyższonego poziomu dofinasowania.
Wnioski o dofinansowanie są składane i obsługiwane przez WFOŚiGW, właściwe ze względu na lokalizację budynku
mieszkalnego. Dodatkowo na skutek wprowadzonych zmian w programie wnioski można składać w urzędach ponad 660
gmin, które podpisały porozumienia o współpracy z WFOŚiGW. Do dnia 3 lipca 2020 r. złożonych zostało 148 058
wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3 038,1 mln zł, na podstawie których podpisano 108 396 umów o
dofinansowanie na łączną kwotę 2 045,2 mln zł, z tego w formie dotacji na kwotę 1 882,4 mln zł oraz w formie pożyczek
na kwotę 162,8 mln zł.
Proponowane zmiany mają na celu przyspieszenie tempa realizacji programu. Uwzględniają one wyniki dokonanego na
przełomie 2019 r. i 2020 r. przeglądu programu oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, m.in. w zakresie instrumentu
pożyczkowego oraz możliwości zaangażowania sektora bankowego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Propozycje zawarte w niniejszej regulacji obejmują więc:
1. uruchomienie systemu informatycznego, służącego do obsługi CEEB i świadczenia e-usług dla obywateli, jako
systemu inwentaryzacyjnego wspomagającego polityki i programy ograniczenia niskiej emisji;
2. dostosowanie do bieżących uwarunkowań zasad uczestnictwa i realizacji w Programie Stop Smog;
3. usprawnienie działania rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Ad 1. W zakresie systemu informatycznego projektowana regulacja definiuje poszczególne grupy interesariuszy, w tym
dostawców danych do systemu (wykaz osób uprawnionych – podmioty zasilające CEEB) i zapewniających jednocześnie
systematyczną aktualizację danych zbieranych do systemu, co pozwoli na utworzenie CEEB. W systemie informatycznym
zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w
efekcie ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji, w sposób umożliwiający ich geolokalizację z dokładnością do
każdego budynku mieszkalnego w Polsce oraz osadzenie tych informacji na danych o istniejącej i planowanej
dystrybucyjnej infrastrukturze sieciowej dostawców ciepła i gazu. System ten będzie również umożliwiał zbieranie danych
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dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o wszelkich formach pomocy publicznej (dotacje, preferencyjne
kredyty) przyznanych na termomodernizację bądź wymianę kotłów w budynkach, jak również o formach pomocy
społecznej lub innych wsparciach ze środków publicznych udzielanych mieszkańcom tych budynków mieszkalnych. W
ramach narzędzia informatycznego obsługującego CEEB zostaną wytworzone moduły analityczne, które pozwalać będą
na przeprowadzanie zautomatyzowanych analiz środowiskowych (na przykład wpływ niskiej emisji na lokalną jakość
powietrza), zdrowotnych czy też finansowych dotyczących zjawiska niskiej emisji i metod jej zwalczania. W szczególności
te narzędzia analityczne będą umożliwiać i racjonalizować podejmowanie decyzji inwestycyjnych wspierających
przeciwdziałanie zjawisku niskiej emisji na danym terenie (ulica, dzielnica, wieś/miasto, gmina, powiat, województwo)
przez analizę kosztów i oczekiwanych efektów wariantowych form interwencji publicznej (wsparcie wymiany na kotły
węglowe piątej generacji, wsparcie wymiany kotłów węglowych na gazowe czy też wsparcie podłączenia danego budynku
do systemu ciepłowniczego, działania termomodernizacyjne).
W systemie będą gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła,
w tym zasilanie z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w
art. 152 ust. 1 tej ustawy. Decydującym kryterium wpisu budynku do systemu w przypadku „kopciuchów” pozostaje
bowiem moc cieplna źródła spalania paliwa – nie więcej niż 1 MW. Kryterium wpisu budynku do systemu pozostaje moc
źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę prywatną, czy przez przedsiębiorcę. CEEB
zostaną więc objęte również takie budynki jak małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem że
nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW.
Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem i danymi przekazywanymi z systemu referencyjnego BDOT10k inwentaryzacja
dotyczyć będzie następujących budynków:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych (BUBD01);
2) budynków o dwóch mieszkaniach (BUBD02);
3) budynków o trzech i więcej mieszkaniach (BUBD03);
4) budynków zbiorowego zamieszkania (BUBD04);
5) budynków hoteli (BUBD05);
6) budynków zakwaterowania turystycznego, pozostałych (BUBD06);
7) budynków biurowych (BUBD07);
8) budynków handlowo ‐ usługowych (BUBD08);
9) zbiorników, silosów i budynków magazynowych (BUBD12);
10) budynków szkół i instytucji badawczych (BUBD15);
11) budynków szpitali i zakładów opieki medycznej (BUBD16);
12) budynków kultury fizycznej (BUBD17);
13) budynków gospodarstw rolnych (BUBD18);
14) budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (BUBD19);
15) obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz
nieruchomych, archeologicznych dóbr kultury (BUBD20);
16) pozostałych budynków niemieszkalnych, gdzie indziej nie wymienionych (BUBD21).
Projektowane rozwiązanie nie przewiduje gromadzenia danych pochodzących z sektora wytwórczego i przemysłowego,
albowiem ten obszar został już uregulowany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i dotyczy
źródeł spalania paliw powyżej 1 MW (tzw. wysoka emisja) – wymagających stosownego pozwolenia, o którym mowa w
art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.
System umożliwia wykrywanie przypadków wielokrotnego finansowania przedsięwzięć objętych programami wsparcia
finansowego ze środków publicznych w zakresie:
– przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
– odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii,
– innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, które są m.in. finansowane w ramach rozwiązań określonych w
rozdziale 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, czy też działań wspierających inwestycje
budynków przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) w ramach różnych programów
pomocowych realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych.
Środki publiczne w powyższym zakresie, udzielane są przez różne podmioty w skali całego kraju, w ramach różnych
programów pomocowych, np. Czyste Powietrze, Program Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne,
itp. Na dzień dzisiejszy środki publiczne są redystrybuowane w ramach programów pomocowych m. in. przez: NFOŚiGW,
16 WFOŚiGW, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim),
Bank Gospodarstwa Krajowego. Każda z tych instytucji, działając niezależnie, przeznacza środki publiczne na podobne
cele, np. na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków. Brak wymiany jakichkolwiek informacji między tymi
podmiotami sprawia, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach różnych programów
pomocowych, co w efekcie może prowadzić do wielokrotnego dofinansowania tych samych przedsięwzięć, a w
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konsekwencji może powodować defraudację środków publicznych. Zdarza się bowiem, że dofinansowanie ze środków
publicznych na wymianę np. okien ma miejsce w ramach różnych programów świadczonych przez różne instytucje, które
nie posiadają żadnego narzędzia do weryfikacji udzielanych dofinansowań. W celu wyeliminowania możliwości
wielokrotnego wykorzystywania środków publicznych na ten sam cel, przewiduje się rozwiązanie scentralizowane w
jednym miejscu, tj. w ramach tworzonej CEEB. Zasilenie CEEB w tym zakresie nastąpi przez podmioty udzielające
wsparcia finansowego ze środków publicznych, w tym przede wszystkim przez NFOŚiGW, 16 WFOŚiGW, jednostki
samorządu terytorialnego i ich związki oraz przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Udostępnienie danych właścicielom budynków do własnych danych przyczyni się do zlikwidowania uciążliwości
związanej obecnie z dostępem do danych dotyczących możliwych form dofinansowania. Możliwe będzie bowiem bieżące
monitorowanie informacji na temat dostępnych środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
w tym na termomodernizację budynku albo wymianę „kopciuchów” w ramach środków publicznych. System pełni w tym
zakresie rolę koordynatora przyznawanych dofinansowań środków publicznych, realizowanych na różnych płaszczyznach
– przez różne podmioty i z różnych źródeł. Centralizacja informacji sprawi, że otrzymanie dofinansowania na
przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska stanie się bardziej przystępne dla obywateli, którzy w wielu przypadkach
z uwagi na brak świadomości i wiedzy co do istniejących wariantów wsparcia nie są w stanie niestety pozyskać stosownego
wsparcia finansowego.
W chwili obecnej jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają ogólnodostępnego narzędzia pozwalającego na
inwentaryzację budynków, w tym gromadzenie danych w sposób usystematyzowany i ujednolicony w skali całego kraju.
Trudno również wskazywać na istniejące systemy informatyczne w tym zakresie na poziomie lokalnym, albowiem poza
nielicznymi przypadkami (np. Kraków) rozwiązania takie nie zostały nigdzie uruchomione i wdrożone. W nielicznych
gminach w skali kraju prowadzone są inwentaryzacje budynków, w tym przede wszystkim źródeł spalania paliw, które
przeprowadzane są przez pracowników gminnych, ewentualnie w formie usług zewnętrznych zlecanych podmiotom
trzecim, które przeprowadzają ankiety wśród użytkowników źródeł spalania paliw. Dane gromadzone w ten sposób
gromadzone są zwykle w formie papierowej (w „Excelu”). Zbieranie tych danych odbywa się w co do zasady przez
zadawanie pytań mieszkańcom. Budowane narzędzie informatyczne w pełni realizuje tym samym potrzeby i oczekiwania
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zbierania, przetwarzania oraz gromadzenia koniecznych informacji i
danych dotyczących niskiej emisji, a wynikających z programów ochrony powietrza. Należy jednocześnie dodać, że gminy
już obecnie są zobowiązane do inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków na swoim obszarze. Obowiązek ten wynika z
Programów Ochrony Powietrza przyjmowanych przez sejmiki województw jako działanie naprawcze w celu ograniczenia
niskiej emisji. Programy Ochrony Powietrza opracowywane są na podstawie art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska oraz art. 23 dyrektywy, a ich celem jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń
w powietrzu. Zebranie, weryfikacja i monitorowanie danych o ogrzewaniu budynków i źródłach spalania paliw jest również
niezbędne w celu wdrażania tzw. „uchwał antysmogowych” przyjmowanych na podstawie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Wdrożenie CEEB stanowi wsparcie dla realizacji działań gmin w tym obszarze i
umożliwi zmniejszenie kosztów inwentaryzacji źródeł ogrzewania (koszty zleceń dla firm zewnętrznych, koszty
inwentaryzacji prowadzonych przez pracowników gminnych). Elektroniczna baza danych będzie ułatwieniem w zbieraniu
danych od mieszkańców. Dane gromadzone w CEEB będą stanowiły również cenne źródło informacji do planowania i
organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, co jest zadaniem własnym
gminy wynikającym z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Projektowane rozwiązanie stanowić
będzie instrument wsparcia dla podejmowanych w tym zakresie działań. W związku z tym nie przewiduje się dodatkowego
finansowania administracji samorządowej z tego tytułu.
Inwentaryzacja będzie odbywała się podczas wykonywanych dotychczas czynności przez uprawnione osoby. Kontrole
jakości spalanego paliwa są dokonywane obecnie na podstawie uchwał antysmogowych przez organy gminy (straże
miejskie).
Uchwały antysmogowe podejmowane w poszczególnych województwach (w chwili obecnej uchwalone w 13
województwach) tak czy inaczej przewidują konieczność wymiany pieców/kotłów na spełniające standardy niskoemisyjne,
stąd też odpowiednim działaniem pozostaje jak najszybsza identyfikacja pieców lub kotłów eksploatowanych w
gospodarstwach domowych, tak aby rzetelnie zaplanować odpowiednie działania jednostek samorządu terytorialnego
mające na celu dofinansowanie obywateli do wymiany pieców lub kotłów, zaplanowanie odpowiednich środków
dystrybucji pieniędzy na ten cel lub uświadomienie obywatela o konieczności wymiany pieca lub kotła do konkretnego
roku i zaproponowanie możliwych programów wsparcia ze środków publicznych. Brak wiedzy administracji publicznej
na temat posiadanych przez polskich obywateli pieców lub kotłów uniemożliwia podjęcie powyższych działań w
efektywny sposób. Zinwentaryzowanie budynku będzie przynosiło same korzyści dla obywatela – pozwoli dotrzeć do osób
najbardziej potrzebujących i ubogich energetycznie ze wsparciem finansowym w ramach programów pomocowych.
Uruchomienie docelowego systemu IT zostanie poprzedzone licznymi działaniami promocyjno-komunikacyjnymi
skierowanymi w stronę obywateli za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów (Internet, prasa, TV itp.), informującymi
o wprowadzanych zmianach. W tym zakresie, w ramach uzyskanych środków finansowych z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (POPC) wstępnie planuje się wydatkowanie 3% ogólnej wartości dofinansowania – na ten cel zostanie
przeznaczone ok. 1 mln zł (3% z 30 mln zł).
Przedmiotowa nowelizacja obejmuje w szczególności:
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I) utworzenie CEEB, w której gromadzi się:
1) dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:
a) źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej oraz źródła spalania paliw, w rozumieniu
art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej
niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym
mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy. Liczba budynków, w których należy dokonać inwentaryzacji, szacowana jest na ok. 5–
6 mln. Zebranie wszystkich informacji uzależnione jest od skali działań podejmowanych w ramach „pierwotnych”
czynności osób uprawnionych (im więcej np. przeglądów okresowych kominów, tym więcej zinwentaryzowanych
budynków). Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy systemu CEEB szacuje się wstępną liczbę
inwentaryzacji na poziomie 500 tysięcy budynków rocznie. Przewiduje się, że inwentaryzację budynków, w największym
stopniu, będą realizowali strażnicy miejscy i gminni (w dalszej kolejności kominiarze) ze wsparciem wyznaczonych
pracowników urzędów gmin (zakłada się minimum 2 pracowników na gminę, czyli 2x2500 = 5000 osób). Na podstawie
obowiązujących Programów Ochrony Powietrza gminy są zobowiązane do wykonywania od 3 do 10% inwentaryzacji
budynków w skali roku. Przeprowadzone konsultacje z interesariuszami projektu potwierdziły, iż udostępnienie im
narzędzi informatycznych w ramach systemu IT przyczyni się do usprawnienia tego procesu, w wyniku czego gminy
powinny realizować plany co rocznych inwentaryzacji budynków, przewidzianych w Programach Ochrony Powietrza,
b) przeprowadzonych kontrolach i czynnościach, w ramach których dokonywana jest inwentaryzacja budynków przez
uprawnione do tego osoby,
c) przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej, ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej)
lub udzielonym ze środków publicznych finansowaniu albo dofinansowaniu:
– przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
– odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii,
– innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
Zgodnie z projektowanym art. 27a ust. 3 pkt 2 lit. c dane i informacje będą pozyskiwane automatycznie przez system
teleinformatyczny obsługujący ewidencję z baz danych podmiotów przetwarzających dane w ramach swojej działalności,
w zakresie, o którym mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1. Rozwiązanie to pozwoli na zasilenie CEEB w dane, które zostały już
zgormadzone przez inne podmioty, i mogłoby stanowić o inicjalnym zasileniu CEEB (np. przez gminy, które dokonały
inwentaryzacji budynków na podstawie przepisów prawa miejscowego lub przez dostawców energii do budynków).
Rozwiązanie to stwarza tym samym możliwość i podstawę prawną migracji danych dotyczących przyznanych
dofinansowań przed uruchomieniem systemu CEEB z systemów podmiotów gromadzących dane dotyczące dofinansowań,
premii i ulg podatkowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, jednostki samorządu terytorialnego, BGK, organy KAS). Migracja
danych zostanie zaprojektowana w ramach budowanego systemu CEEB, przewidującego odpowiednie transformaty
danych, za co odpowiedzialność będzie spoczywać po stronie wykonawcy systemu IT,
d) przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w
zakresie:
– dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
– dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
– zasiłku celowego na opał, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do CEEB, zamieszczane w tzw. „wykazie osób
uprawnionych”;
3) dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w tym: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz
adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub
źródło spalania paliw, numer telefonu; adres poczty elektronicznej. Uwzględnienie tych informacji w CEEB ułatwi szybkie
przekazywanie informacji operatorom ww. źródeł spalania ciepła lub paliw w przypadku ustanowienia przepisów
umożliwiających wprowadzenia czasowego ograniczenia lub zakazu eksploatacji tych instalacji, w szczególności w razie
przekroczenia poziomu alarmowego zanieczyszczenia powietrza. Gromadzenie tych danych pozostaje niezbędne w
aspekcie wprowadzonego obowiązku (art. 27g ust. 1–5) złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw,
o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 lit. a i c, przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. Deklarację należy
złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw – do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta. Dopuszcza się dwie formy składanych deklaracji: w postaci elektronicznej, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego
ewidencję lub w formie pisemnej. W deklaracji należy wskazać: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy
nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest
źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 lit. a i c; numer telefonu właściciela
lub zarządcy nieruchomości; adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy; informacje o liczbie i rodzaju
eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art.
27a ust. 2 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. W przypadku zmiany danych, o których
mowa powyżej, właściciel lub zarządca nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia,
w którym zaistniała zmiana.
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W projekcie ustawy przewidziano rozwiązanie zobowiązujące właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, którzy
eksploatowali w dniu ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 15 pkt 6, źródła ciepła lub źródła spalania paliw (np.
kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy, grzejnik gazowy, kominek
gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący (koza, angielka)
na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet), kominek na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, kocioł
olejowy, piec olejowy, pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa ciepła wodna, ogrzewanie elektryczne,
kolektory słoneczne, sieć ciepłownicza) do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji w formie
pisemnej nie później niż 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 15 pkt 6. Obowiązek rejestracji
kotła dotyczy tym samym urządzeń użytkowanych przed dniem ogłoszenia komunikatu. Złożenie deklaracji przez
właścicieli lub zarządców budynków sprawi, że CEEB zostanie zasilona inicjalnie w pewnym zakresie danych –
mniejszym, aniżeli względem zakresu danych zbieranym podczas inwentaryzacji, w czasie której dane dotyczące budynku
obejmą również jego parametry techniczne, które będą przekazane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacji.
Dane przekazywane tymi dwoma trybami nie będą się wykluczały a wręcz przewiduje się ich pełną synchronizację.
Połączenie deklaracji z inwentaryzacją budynków tworzy w pełni funkcjonalny i kompleksowy system gromadzenia
danych o posiadanych i użytkowanych źródłach ciepła lub spalania paliw, który przewiduje mechanizmy aktualizacji
danych dotyczących tych źródeł.
Dodatkowo określa się obowiązek wprowadzenia danych z deklaracji złożonych w formie pisemnej do CEEB przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w formie pisemnej dla źródeł ciepła
i spalania paliw użytkowanych w dniu ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 15 pkt 6. Dodatkowo w przypadku
wszystkich nowych źródeł oraz zmiany danych w deklaracji obowiązek ten zostaje określony na 30 dni od dnia złożenia
deklaracji w formie pisemnej. Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania
paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych –przez złożone deklaracje zostaną
zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie samorządu.
Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi
instytucję czynnego żalu.
II) CEEB prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa w systemie teleinformatycznym, który jest administratorem danych zgromadzonych w CEEB zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
III) szczegółowy zakres danych gromadzonych w CEEB zostanie określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu danych
gromadzonych w CEEB w ramach kategorii danych określonych na poziomie ustawy. Rozporządzenie określi zakres
danych przekazywanych do CEEB przez osoby uprawnione oraz uzupełnianych automatycznie przez system
teleinformatyczny obsługujący CEEB. W CEEB gromadzone będą m.in. następujące dane:
a) o budynku lub jego części (lokalu): adres, identyfikator infrastruktury informacji przestrzenniej (idIIP), funkcja ogólna,
rok budowy, liczba kondygnacji, średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych, obwód budynku, grubość ocieplenia
podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem, grubość ocieplenia stropodachu, grubość ocieplenia dachu, stopień
ocieplenia ścian zewnętrznych, grubość ocieplenia ścian zewnętrznych, powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych, średnia
temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym, data wprowadzenia danych,
b) o źródłach ciepła, energii elektrycznej i spalania paliw – wykorzystywanych w budynku lub jego części (lokalu): rodzaj,
nominalna moc cieplna lub elektryczna, rodzaj paliwa i jego roczne zużycie, rok montażu, rok produkcji, przeznaczenie,
potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych, klasa kotła na paliwo stałe, sposób podawania paliwa w
kotle na paliwo stałe, sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe, urządzenie odpylające i jego sprawność w
kotle na paliwo stałe, źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczno-ruchowa lub inne), data
wprowadzenia danych,
c) obejmujące informacje dotyczące przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej, ulgi
podatkowej (termomodernizacyjnej) lub udzielonym ze środków publicznych finansowaniu albo dofinansowaniu:
– przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
– odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii,
– innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza
w zakresie: adresu budynku lub lokalu, na który udzielono dofinansowania, rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania,
całkowitego kosztu przedsięwzięcia, przedmiotu i źródła dofinansowania, okresu trwałości przedsięwzięcia, w ramach
którego udzielono dofinansowania.
IV) określenie osób uprawnionych do wprowadzania danych do CEEB oraz procedury wpisu do wykazu osób
uprawnionych. Inwentaryzacja budynków następuję podczas czynności wykonywanych przez uprawnione osoby na
podstawie przepisów szczególnych. Wykonując swe ustawowe obowiązki, osoba uprawniona dokona dodatkowo
inwentaryzacji budynku stosownie do projektowanych rozwiązań. Inwentaryzacja budynku nie będzie podlegać żadnej
opłacie administracyjnej – nie wpływa więc na sytuację finansową mieszkańców budynków. Poza obowiązkiem
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inwentaryzacji budynków nie wprowadza się żadnych dodatkowych obowiązków na podmioty uprawnione do
wprowadzania danych do CEEB. Zaprojektowane rozwiązanie zostanie oparte na istniejących w obowiązującym systemie
prawa mechanizmach (kontrole, przeglądy itp.). Analiza możliwych do realizacji wariantów wykazała bowiem, że nie jest
celowym powoływanie do tego typu działań nowej służby inspekcyjnej – rozwiązanie to wiązałoby się z diametralnie
wyższymi kosztami funkcjonowania nowego organu administracji publicznej. Projektowane rozwiązanie opiera się na
dokonywaniu inwentaryzacji „przy okazji” wykonywania innych czynności ustawowych przez uprawnione osoby – jest to
rozwiązanie tańsze i prostsze, które nie ingeruje w żadnej mierze w dotychczasowe rozwiązania. Przedmiotowa regulacja
przewiduje zatem inwentaryzację budynków w przypadku dokonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy
publicznych na podstawie:
a) art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – przez upoważnionych pracowników
jednostek samorządu terytorialnego działających w imieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
b) art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – przez uprawnionych pracowników
organów ochrony środowiska,
c) art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przez upoważnionych
pracowników jednostek samorządu terytorialnego działających w imieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
d) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska – przez inspektorów ochrony środowiska,
e) art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – przez osoby posiadające uprawnienia mistrza
kominiarskiego oraz przez osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności,
f) § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – przez osoby posiadające uprawnienia
kominiarskie,
g) art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – przez upoważnionych pracowników
urzędów marszałkowskich.
V) inwentaryzacja budynków zostanie dokonana przez osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych, w trakcie
wykonywanych czynności np. przeglądu okresowego przewodu kominowego. Dane zebrane w toku inwentaryzacji będą
wprowadzane do CEEB za pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego, który jest zapisywany automatycznie
po jego wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym obsługującym CEEB. Uprawnionym osobom zapewnia się tym
samym dostęp do CEEB. Narzędzie informatyczne umożliwia wprowadzenie danych za pomocą aplikacji webowej lub
mobilnej, zarówno w trybie online, jak i w trybie offline.
VI) Regulacja przewiduje integrację CEEB z innymi systemami IT, w których prowadzone są rejestry państwowe. System
będzie dostosowany do wymiany danych ze wszystkich innych rejestrów, z którymi będzie się integrował. Do CEEB będą
bowiem przekazywane automatycznie dane z bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k), geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT), państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, jak i z centralnego rejestru osób posiadających
uprawnienia budowlane oraz z centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
VII) regulacje dotyczące udostępniania danych z CEEB – w zakresie realizowanych ustawowych zadań, następującym
podmiotom: organom Inspekcji Ochrony Środowiska, organom nadzoru budowlanego, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Prezesowi
Głównego Urzędu Statystycznego, instytutom badawczym, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi
właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, organom Krajowej Administracji
Skarbowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gminnym i miejskim ośrodkom pomocy społecznej, Bankowi
Gospodarstwa Krajowego, wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast, starostom, sejmikom województwa, marszałkom
województwa, wojewodom, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony
środowiska, Urzędowi Regulacji Energetyki, organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych
finansowania albo dofinansowania:
a) przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
b) odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii,
c) innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
Udostępnienie danych powyżej wskazanym podmiotom następuje w głównej mierze w celu oparcia się na wiarygodnych
danych na potrzeby opracowywanych programów ochrony powietrza, w tym na potrzeby tworzenia scenariuszy redukcji
emisji z sektora komunalno-bytowego w tych programach. Doprowadzi to do optymalizacji działań podejmowanych przez
samorząd terytorialny oraz administrację rządową. Dane udostępnia się m.in. w celu obliczenia wskaźników
monitorowania skuteczności podejmowanych działań naprawczych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, z
uwzględnieniem szacowania kosztów inwestycyjnych oraz zewnętrznych (zdrowotnych) czy też wreszcie do kreowania
polityk publicznych, strategii rozwoju państwa oraz monitorowania realizacji projektów związanych z ochroną powietrza
i termomodernizacją budynków. Dane udostępnia się w systemie teleinformatycznym obsługującym CEEB w postaci
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elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Stosownie do projektowanych przepisów minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w
ewidencji ww. podmiotom albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
konieczności składania elektronicznego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich
uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
Zakres udostępnianych danych zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie rodzaju i zakresu danych
udostępnianych z CEEB oraz sposobu ich udostępniania wydanym na podstawie art. 27 d ust. 5 ustawy. Udostępnianie
danych – wszystkim podmiotom wymienionym w ust. 1 – nastąpi w sposób nieodpłatny. Podmiotom tym zostaną
przypisane określone „role”, uwzględniające ich zadania ustawowe, a w konsekwencji zakres udostępnianych danych.
Weryfikacja zakresu udostępnianych danych nastąpi na etapie składanego wniosku o ich jednostkowe udostępnienie, w
przypadku natomiast teletransmisji danych – po spełnieniu warunków określonych w art. 27 d ust. 4 ustawy. Dla przykładu
– zakłady ubezpieczeń nie będą miały dostępu do całości zasobów ewidencji, a jedynie do określonego modułu
dotyczącego przeprowadzonych przeglądów kominiarskich. W przypadku natomiast „innych organów lub podmioty
udzielające ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania” należy rozumieć np. banki udzielające kredytów
i pożyczek w oparciu o środki udostępnione przez NFOŚiGW i WFOŚiGW – dostęp do danych zgromadzonych w CEEB
w tym wypadku zostanie również ograniczony - do informacji dotyczących finansowania przedsięwzięć objętych
programami wsparcia finansowego ze środków publicznych (moduł finansowy).
Przewiduje się również udostępnienie danych zgromadzonych w CEEB w postaci elektronicznej przy użyciu systemu
teleinformatycznego – właścicielom budynków lub lokali, w zakresie danych, które go dotyczą, po podaniu danych
określonych w przepisach wykonawczych w celu autoryzacji i uwierzytelnienia. W tym zakresie zostaną wprowadzone e
– usługi dla obywateli w postaci np. zamów przegląd kominowy wraz z inwentaryzacją, zamów inwentaryzację budynku
w gminie, obsługa CEEB itp.
VIII) upoważnienia do wydania rozporządzeń wykonawczych do ustawy określających:
1) szczegółowy zakres danych i informacji gromadzonych w CEEB, przekazywanych przez osoby uprawnione oraz
uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatycznych obsługujący CEEB;
2) sposób wprowadzania danych i informacji do CEEB;
3) szczegółowy zakres udostępnianych danych oraz informacje, których podanie jest wymagane (e-usługi);
4) rodzaj i zakres danych udostępnianych oraz sposób udostępniania danych z systemu teleinformatycznego
obsługującego ewidencję
oraz wzory dokumentów elektronicznych w postaci:
1) wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych;
2) elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego;
3) protokołu kontroli w zakresie ochrony środowiska;
4) protokołu kontroli kominiarskiej;
5) formularza deklaracji.
IX) określenie jednolitego elektronicznego wzoru protokołu kontroli. Wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza
elektroniczny protokół z kontroli, o której mowa:
1) w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie:
a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa
w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy;
2) w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) pozbywania się nieczystości ciekłych
– z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB.
Sprawując kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na podstawie ww. ustaw, w zakresie
objętym właściwością swoich organów, doręcza się kontrolowanemu protokół kontroli, którego wzór i zakres nie został
dotychczas określony przepisami prawa. Praktyka wskazuje, że organy kontrolne posługują się różnymi wzorcami
protokołów, które różnią się od siebie. System teleinformatyczny obsługujący CEEB umożliwi generowanie protokołów
kontroli za pośrednictwem aplikacji dostępowej, co w istotny sposób ułatwi pracę organów kontrolnych.
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X) w art. 3 wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stanowiące przepisy szczególne
względem regulacji określonej w art. 62a ust. 1 tej ustawy, a dotyczące protokołu kontroli w zakresie kontroli przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c. Protokół
w tym zakresie jest sporządzany w formie elektronicznego protokołu kontroli, z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wzór takiego protokołu
zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym. Formularz protokołu kontrolnego zostanie zaimplementowany w
rozwiązaniu informatycznym budowanej CEEB, jako jeden z wielu modułów funkcjonującego systemu. Osoba wpisana
do wykazu osób uprawnionych, wykonująca kontrole przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c uzyska bezpośredni dostęp do elektronicznego formularza takiego
protokołu po zalogowaniu się do systemu.
Ad 2. Natomiast w zakresie Programu Stop Smog projektowana regulacja ma przede wszystkim zapewnić zwiększenie
jego atrakcyjności dla gmin, co sprawi, że liczba uczestniczących w nim samorządów znacząco się zwiększy. Powinno to
być osiągnięte m.in. przez:
I) Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do Programu (z 2% do 1%
lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno
porozumienie.
II) Zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich
przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia. Doświadczenia
poszczególnych gmin pokazują, że osiągnięcie 50% zmniejszenia energii w założonym budżecie (maksymalny średni
budżet na 1 budynek wynosi 53 000 zł) często jest trudne lub niewykonalne. Należy również wziąć pod uwagę grupę
docelową Programu (gospodarstwa domowe ubogie energetycznie), w tym wynikający z tego ogólny stan budynków
zamieszkiwanych przez te gospodarstwa, dlatego osiągnięcie 30% oszczędności energii staje się najbardziej
optymalnym poziomem.
III) Wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia – w przypadku realizacji przez gminę w danym porozumieniu
więcej niż 2% budynków jednorodzinnych w gminie.
IV) Skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań/zobowiązań dotyczących:
1) obowiązku beneficjenta w zakresie zwrotu odpowiedniej część wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży
budynku;
2) zobowiązań beneficjenta w zakresie przestrzegania warunków umowy;
3) przechowywania treści porozumienia przez gminę i ministra;
4) utrzymania przez gminę efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.
V) Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:
1) przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej;
2) modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego;
3) zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów
niskoemisyjnych).
VI) Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach
mieszkaniowych gminy.
VII)
Wyłączenie z możliwości wymiany/likwidacji kotłów na paliwa stałe klasy 5.
VIII) Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w Programie o:
1) koszty mikroinstalacji OZE w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
2) koszty zapewnienia dostępu do energii z OZE i pompy ciepła w tym m.in. w oparciu o urządzenia stanowiące
własność gminy;
3) koszty instalacji źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną;
4) koszty innych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z efektywnością
energetyczną, jednakże stanowiące nie więcej niż 20% łącznych kosztów;
5) koszty serwisu, ubezpieczenia i konserwacji w okresie utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych;
6) koszty nadzoru inwestorskiego;
7) koszty przygotowania wniosku w okresie do 9 miesięcy przed datą zawarcie porozumienia.
IX) W uzasadnionych przypadkach (np. zły stan techniczny budynku) umożliwienie gminom nabywania urządzeń
i instalacji jako własny środek trwały i udostępniania ich beneficjentowi.
X) Zmiany warunków udziału mieszkańców w Programie przez:
1) wyłączenie z kryterium majątkowego wartości nieruchomości objętej przedsięwzięciem niskoemisyjnym oraz jego
obniżenie do kwoty 53 tys. zł. Zgodnie z raportem Narodowego Banku Polskiego „Zasobność gospodarstw
domowych w Polsce – Raport BZGD 2016”, średnia wartość majątku polskich gospodarstw domowych wynosi
417,3 tys. zł, co jest zbieżne z dotychczas przyjętym w Programie progiem. Jednakże, analizując ponownie
kryterium majątkowe, w tym uwagi napływające z gmin, wyciągnięto wnioski, że jest to poważna bariera dla gmin
charakteryzujących się wysokimi cenami działek budowlanych (rynkowa cena działki uniemożliwia potencjalnym
beneficjentom możliwość spełnienia obecnie obowiązującego w Programie kryterium). Zakładając średnią
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powierzchnię działki budowlanej w wymiarze 800 m2, należy stwierdzić, że sama tylko wartość działki budowlanej
jest bliska lub przekracza ustanowione w Programie kryterium w następujących miastach/aglomeracjach: Kraków,
Warszawa, Gdańsk i Poznań. W związku z powyższym do proponowanego kryterium majątkowego zaliczone
byłyby jedynie aktywa ruchome i pieniężne oraz inne nieruchomości nie objęte przedsięwzięciem niskoemisyjnym.
Biorąc pod uwagę, że dotychczasowe kryterium było oparte na wielokrotności średniej wartości przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, ograniczono go do minimum, tzn. jednokrotności tej liczby;
2) wprowadzenie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań dot. dochodu i majątku;
3) wprowadzenie zapisu umożliwiającego uniknięcie przez beneficjenta zwrotu kosztów przedsięwzięcia
niskoemisyjnego w sytuacji, kiedy własność budynku przenoszona jest na osobę bliską, która zadeklaruje
utrzymanie efektów przeprowadzonej inwestycji.
XI) Wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się do Programu:
1) wprowadzenie wniosku o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
2) zmianę sposobu wyliczania dochodu (przejście z brutto na netto – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych);
3) zmiana z 3 miesięcy na 1 rok okresu, z którego wyliczany jest dochód osoby ubiegającej się o realizację
przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
4) umożliwienie gminom samodzielnej weryfikacji dochodu osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, wraz z innymi dodatkowymi instrumentami w tym zakresie, zaczerpniętymi z ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
XII) Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin;
XIII) Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych;
XIV) Dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozdysponowanie i rozliczanie tych środków. W miejsce
ministra właściwego do spraw gospodarki wstępują dwa podmioty – minister właściwy do spraw klimatu oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ad 3. W zakresie usprawnienia działania rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” proponuje się w
szczególności:
I) Poszerzenie zakresu działania NFOŚiGW w postaci przekazywania środków (zasilania) Funduszu Ekologicznego
Poręczeń i Gwarancji utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego celem będzie udzielanie gwarancji na
projekty ekologiczne w ramach programów rządowych w rozumieniu ustawy o poręczeniach i gwarancjach.
II) Umożliwienie udzielania gwarancji na projekty ekologiczne zwiększy zdolność operacyjną BGK, przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeństwa środków instytucji finansowych przeznaczonych na udzielanie kredytów
proekologicznych. Jednocześnie, ponieważ gwarancje te będą udzielane na podstawie przekazanych środków, nie
zwiększy to wydatkowania środków BGK. Udzielanie gwarancji przez BGK wpłynie również pozytywnie na sektor
bankowy, gdyż będą one mogły zwiększyć działalność kredytową na rynku w szczególności w stosunku do osób, które
nie mogą zapewnić finansowania przedsięwzięcia proekologicznego z własnych środków, a których sytuacja
finansowa mogła dotychczas nie gwarantować możliwości uzyskania kredytu. Udzielanie gwarancji będzie dotyczyło
przede wszystkim udzielanych kredytów w ramach programu Czyste Powietrze.
Zgodnie z przyjętym założeniem, gwarancją z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa
Krajowego zostaną objęte w pierwszych latach wszystkie kredyty udzielane na przedsięwzięcia realizowane zgodnie
z programem priorytetowym NFOŚiGW „Czyste powietrze”. Na podstawie wstępnych szacunków, przy
uwzględnieniu możliwości budżetowych NFOŚiGW, w roku 2021 możliwe jest udzielenie kredytów bankowych w
ramach przyznanych limitów środków na dotacje w wysokości 600 mln zł. Przy średniej zakładanej intensywności
dofinansowania wynoszącej około 30% w pierwszej części programu i 60% w drugiej oraz szacowanej proporcji
wniosków składanych w obu częściach 80%/20%, banki udzielą w 2021 r. 1,65 mld zł kredytów na koszty
kwalifikowane. Na podstawie dotychczas realizowanych projektów można oszacować średni koszt kwalifikowany
jednego przedsięwzięcia na poziomie około 30 tys. zł. Oznacza to, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW
rocznie zostanie zmodernizowanych około 55 tys. budynków jednorodzinnych.
Trudno jest oszacować, jaka część z tych przedsięwzięć nie zostałaby zrealizowana w przypadku braku gwarancji BGK
i co za tym idzie gorszych warunków kredytowych i wymagalności zabezpieczenia. Na potrzeby analizy można
założyć, że byłoby to 50%, a więc 28 tys. budynków rocznie.
Dotychczas podpisano porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” z 663 gminami. Nowelizacja
ustawy pozwalająca na udostępnianie przez NFOŚiGW środków finansowych wojewódzkim funduszom z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy
wdrażaniu programów i przedsięwzięć powinna znacząco zwiększyć zainteresowanie gmin współpracą. Jednostki
samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać m.in. wynagrodzenie za pomoc mieszkańcom w przygotowaniu wniosku
do programu oraz środki na pokrycie kosztów systemu obsługi wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby
programu. Można szacować, że proponowana nowelizacja spowoduje podpisanie porozumień z około połową wszystkich
gmin w Polsce, a więc ok. 1200. Przełoży się to na większą aktywność gmin we wsparciu mieszkańców w celu uzyskania
dofinansowania. Szacuje się, że w ramach współpracy gminy podejmą działania przy 100 000 wnioskach rocznie.
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Po przeprowadzonej analizie stwierdza się, że nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań alternatywnych i istnieje
konieczność uregulowania rekomendowanych rozwiązań wyłącznie jako zmian w poszczególnych aktach prawnych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W krajach, gdzie występuje powszechne zjawisko niskiej emisji związane z eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa
stałe w sektorze komunalno-bytowym (np. Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Kosowo, Macedonia), przedmiotowy
problem nie został dotychczas kompleksowo rozwiązany. Brak jest jednocześnie możliwości wskazania „uniwersalnych”
rozwiązań, które zapewnią ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza bez względu na
występujące uwarunkowania w danym kraju, tj. sytuację gospodarczą, warunki geograficzne i meteorologiczne czy też
skalę zanieczyszczenia. Znaczącą poprawę jakości powietrza w tych krajach będzie można osiągnąć przede wszystkim
przez ograniczenie poziomu niskiej emisji, co powinno stanowić priorytet w planowanych i realizowanych działaniach
naprawczych. Skala i rodzaj problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w poszczególnych państwach są
bardzo zróżnicowane, m.in. z uwagi na sytuację gospodarczą czy też ich położenie geograficzne i powierzchnię.
W konsekwencji nie ma możliwości wskazania „jedynie słusznej drogi” czy też „złotego środka”, które zapewnią poprawę
jakości powietrza bez względu na okoliczności zewnętrzne. NIK wraz z Naczelnym Organem Kontroli Holandii (Algemene
Rekenkamer) podjęły się koordynowania pierwszej międzynarodowej kontroli nt. skuteczności działań na rzecz poprawy
jakości powietrza w 14 krajach Europy (Polska, Holandia, Słowacja, Mołdawia, Gruzja, Rumunia, Kosowo, Bułgaria,
Macedonia, Albania, Szwajcaria, Hiszpania, Estonia) oraz w Izraelu, która została zaprezentowana w dokumencie pt.:
„Joint report on air quality”. Wyniki kontroli międzynarodowej wskazują, że większość krajów aktualnie nie jest
przygotowana do wykonania zadań w sposób określony w krajowych rekomendacjach NIK (vide: pkt 1). Wiele z krajów
uczestniczących w audycie znajduje się na początku drogi, która ma prowadzić do poprawy jakości powietrza, i nie
dysponuje danymi umożliwiającymi adekwatne zaplanowanie działań naprawczych i skuteczne zarządzanie procesem ich
wdrażania.
W wielu krajach europejskich uruchomiono programy rządowe mające na celu poprawę efektywności energetycznej przez
modernizację budynków przemysłowych i mieszkalnych. Wsparcie jest dostępne w formie ulg lub dotacji, które mogą być
stosowane do izolacji termicznej, wymiany drzwi, modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotłów) i instalacji
systemów odzyskiwania energii oraz systemów opartych na odnawialnych źródłach energii. W większości krajów
europejskich brak jest jednocześnie systemów gromadzących dane emisyjne na poziomie budynków. W Wielkiej Brytanii
dane zostały zebrane w celu ustalenia zapotrzebowania na ciepło – nie gromadzi się danych dla celów emisyjnych.
W Austrii w celu lepszego określenia emisji z sektora z budynków opracowano dedykowane 22 wskaźniki emisyjne
w zależności od źródła ciepła i spalanego paliwa, przy czym dane te dotyczą spalania oleju, gazu, drewna oraz węgla. W
przypadku danych dotyczących paliwa stałego w postaci węgla, w Austrii istnieją tylko 2 wskaźniki dla pieca i kotła na
paliwo stałe, z tego powodu, że te źródła nie są popularne w tym kraju. Zapotrzebowanie na energię zostało wyliczone po
stopniodniach (różnicy w temperaturze na zewnętrz i wewnątrz) dla 5 wskaźników. Wyliczenia dotyczą średnich
krajowych, dane nie są rozkładane przestrzennie. W Czechach, w kraju, w którym również występuje problem z jakością
powietrza z tzw. sektora niskiej emisji – wyznaczono wskaźniki emisyjne z uwzględnieniem dostępnego na wewnętrznym
rynku paliw oraz ich kaloryczności. Na tej podstawie określono emisyjność w 4 typach kotłów na paliwa stałe. Jednakże
w Czechach brakuje bazy inwentaryzacyjnej budynków/lokali, dlatego dane gromadzone na poziomie gminnym są
nieprecyzyjne.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Obywatele –
właściciele i zarządcy
budynków (w tym
przede wszystkim
jednorodzinnych i
wielorodzinnych oraz
handlowousługowych).

Wielkość
około 5 007 500

Źródło danych
Opracowanie własne –
oszacowano na podstawie danych
GUS (por. Raport GUS:
Zamieszkane budynki – Narodowy
Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań, Warszawa, 2013) nt.
liczby budynków zamieszkanych
jednorodzinnych i
wielorodzinnych (przyjęto, że są
one równoważne z zakresem
budynków objętych CEEB).

Przedsiębiorcy:
1) osoby z
uprawnieniami
kominiarskimi –

1) ok. 3100 osób z
uprawnieniami
mistrzów kominiarskich
oraz ok. 6200 osób z

1) własna analiza rynku oparta na
informacjach pochodzących z
cechów kominiarskich;
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Oddziaływanie
Inwentaryzacja budynków.
Dostęp do danych
zgromadzonych w CEEB za
pośrednictwem e-usług.
Inwentaryzacja budynku nie
będzie podlegać żadnej
opłacie – nie wpływa więc na
sytuację finansową
mieszkańców budynków.
Obowiązek złożenia
deklaracji o użytkowanym
źródle ciepła, źródle spalania
paliw lub źródle energii
elektrycznej w postaci
elektronicznej lub papierowej.
1) konieczność uwzględnienia
w dokonywanej czynności
przeglądu okresowego
przewodów kominowych,

mistrzowie
kominiarscy i
czeladnicy
kominiarscy,
2) osoby z
uprawnieniami
budowlanymi
odpowiedniej
specjalności
instalacyjnej,
3) osoby sporządzające
świadectwo
charakterystyki
energetycznej budynku,
4) osoby
przeprowadzające
kontrolę stanu
technicznego systemu
ogrzewania.

uprawnieniami
czeladników
kominiarskich,
2) ok. 22 000 osób;
3) 15 232 osoby;
4) 1775 osób.

2) własna analiza rynku oparta na
informacjach z Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa
zamieszczonych z Biuletynie
„Inżynier Budownictwa” (stan na
2017 r.);
3)dane z centralnego rejestru
świadectw charakterystyki
energetycznej budynków prowadzonego obecnie przez
Ministra Rozwoju.

Wojewódzkie
inspektoraty ochrony
środowiska

16

Dane ogólnodostępne

Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

1

Dane ogólnodostępne
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usuwania zanieczyszczeń z
przewodów dymowych i
spalinowych, kontroli stanu
technicznego systemu
ogrzewania wszystkich źródeł
ciepła, źródeł spalania paliw,
źródeł energii elektrycznej, w
ramach inwentaryzacji
budynku oraz przekazania do
CEEB danych za
pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
obsługującego CEEB;
2) osoby posiadające
uprawnienia budowlane, które
są wpisane do centralnego
rejestru osób posiadających
uprawnienia budowlane, nie
są obligowane do składania
wniosku o wpis do wykazu.
Dane tych osób zostaną
wprowadzone do CEEB.
Osoby te uzyskają więc
bezpośredni dostęp do
systemu po nadaniu
odpowiednich uprawnień oraz
logowaniu do systemu
uwzględniającego autoryzację
użytkownika;
3) brak wpływu: dane
wprowadzane za pomocą
centralnego rejestru
świadectw charakterystyki
energetycznej budynków będą
automatycznie przekazywane
do CEEB.
Konieczność uwzględnienia w
dokonywanych czynnościach
kontrolnych wszystkich
źródeł ciepła, spalania paliw,
źródeł energii elektrycznej, w
ramach inwentaryzacji
budynku, oraz przekazania do
CEEB danych za
pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach kontrolnych
wszystkich źródeł ciepła,
spalania paliw, źródeł energii
elektrycznej, w ramach
inwentaryzacji budynku, oraz
przekazania do CEEB danych
za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
obsługującego CEEB.

Powiatowe
inspektoraty nadzoru
budowlanego
Wojewódzkie
inspektoraty nadzoru
budowlanego
Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego

380

Dane ogólnodostępne

16

Dane ogólnodostępne

1

Dane ogólnodostępne

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW)

1

Dane ogólnodostępne

Wojewódzkie
Fundusze Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW)

16

Dane ogólnodostępne
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Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach informacji o
udzielonym ze środków
publicznych dofinansowaniu
przedsięwzięć związanych z
ochroną powietrza, oraz
przekazania do CEEB danych
w tym zakresie za
pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Projekt nie modyfikuje zasad
udostępniania środków
NFOŚiGW dla wojewódzkich
funduszy, lecz porządkuje
obecne regulacje i usprawnia
wzajemną współpracę
pomiędzy NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW.
Projekt wprowadza przepisy
dotyczące przekazywania
środków NFOŚiGW do
Ekologicznego Funduszu
Poręczeń i Gwarancji w
Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach informacji o
udzielonym ze środków
publicznych dofinansowaniu
przedsięwzięć związanych z
ochroną powietrza, oraz
przekazania do CEEB danych
w tym zakresie za
pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Projekt wprowadza
możliwość udostępniania
środków finansowych
WFOŚiGW przez NFOŚiGW

Bank Gospodarstwa
Krajowego

1

Dane ogólnodostępne

Banki udzielające
kredytów na
przedsięwzięcia w
ramach programu
priorytetowego „Czyste
Powietrze”

Wszystkie banki, które
zgłoszą swój udział do
wdrażania programu
priorytetowego „Czyste
Powietrze”, obecnie
chęć uczestnictwa
deklaruje 6 banków, w
tym dwa banki
zrzeszające banki
spółdzielcze
200–300 banków
spółdzielczych

Zgłaszane zainteresowanie
banków uczestniczących w
pracach nad przygotowaniem
warunków udziału banków w
finansowaniu przedsięwzięć w
ramach programu, a także
doświadczenia z dotychczasowej
współpracy z sektorem
bankowym.
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z przeznaczeniem na dalsze
udostępnianie środków na
wskazane przez siebie
programy i przedsięwzięcia
oraz na pokrycie kosztów
zadań realizowanych przez
WFOŚiGW lub jednostki
samorządu terytorialnego
współpracujące przy
wdrażaniu programów i
przedsięwzięć.
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach związanych z
danymi o przyznanej premii
lub udzielonym ze środków
publicznych dofinansowaniu
przedsięwzięć związanych z
ochroną powietrza, oraz
przekazania do CEEB danych
w tym zakresie za
pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Projekt zakłada utworzenie
nowego funduszu w BGK (tj.
Ekologicznego Funduszu
Gwarancji i Poręczeń, którego
celem będzie udzielanie
poręczeń lub gwarancji i
poręczeń spłaty kredytów lub
pożyczek w ramach
wskazanych przez NFOŚiGW
programów rządowych,
obejmujących projekty z
zakresu ochrony środowiska.
Nowy instrument wsparcia
dla instytucji finansowych
pozytywnie wpłynie zarówno
na proekologiczną politykę
kredytową banków, jak i na
zdolność kredytobiorców do
realizacji przedsięwzięć
proekologicznych we
wsparciu z zewnętrznym
kredytowaniem.
Zmiany dot. Ekologicznego
Funduszu Gwarancji i
Poręczeń oraz Programu
Czyste Powietrze będą
skutkować możliwością
udzielania kredytów
bankowych dot.
przedsięwzięć
proekologicznych, jak
najszerszej grupie klientów, w
tym osób o słabszej zdolności
kredytowej.

Minister właściwy do
spraw klimatu

Gminy (wójt,
burmistrz, prezydent
miasta)

Dane ogólnodostępne

1




2411 gmin
66 miast na
prawach
powiatu

Dane ogólnodostępne
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Banki osiągną korzyści z
poszerzenia możliwości
udzielania kredytów
powiązanych z dotacją i
zabezpieczonych gwarancją.
Szacowana roczna liczba
takich kredytów to 55 tys.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Przeniesienie
odpowiedzialności na
ministra właściwego do spraw
klimatu i NFOŚiGW
usprawni realizację programu
Stop Smog.
Zobowiązanie ministra
właściwego do spraw klimatu
do przekazywania do
Ekologicznego Funduszu
Poręczeń i Gwarancji
środków na pokrycie kosztów
i wydatków, które nie
znajdują pokrycia ze środków
zasilających Fundusz
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach: 1) kontrolnych
wszystkich źródeł ciepła,
źródeł spalania paliw o
nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1 MW, źródeł
energii elektrycznej,
2) związanych z danymi o
udzielonym ze środków
publicznych dofinansowaniu
przedsięwzięć związanych z
ochroną powietrza,
3) informacji o przyznanych
świadczeniach z pomocy
społecznej lub innych
(dodatek mieszkaniowy,
dodatek energetyczny, zasiłek
celowy na opał),
4) inwentaryzacji budynków
– oraz przekazania do CEEB
danych za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Jednostki samorządu
terytorialnego współpracujące
przy wdrażaniu programów i
przedsięwzięć, z zakresu
zadań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz
potrzeb geologii lub
tworzeniu warunków do tego
wdrażania, mogą otrzymać z

Powiaty

314

Dane ogólnodostępne

Wojewoda

16

Dane ogólnodostępne

Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska

1

Dane ogólnodostępne

Regionalny dyrektor
ochrony środowiska

16

Dane ogólnodostępne

Samorząd
województwa

16

Dane ogólnodostępne
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WFOŚiGW środki na
pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zadań.
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach: 1) kontrolnych
wszystkich źródeł ciepła,
źródeł spalania paliw o
nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1 MW, źródeł
energii elektrycznej,
2) informacji o udzielonym ze
środków publicznych
dofinansowaniu
przedsięwzięć związanych z
ochroną powietrza,
3) inwentaryzacji budynków
– oraz przekazania do CEEB
danych za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Ułatwienie zaciągania
pożyczek dla gmin
pozytywnie przyczyni się do
wykonywania przez nie
obowiązków ustawowych
dotyczących ogólnie pojętej
ochrony środowiska.
Wydawanie zaświadczeń nie
wpłynie negatywnie na
działalność gmin, gdyż
zaprojektowane przepisy
wpisują się w obecnie
wykonywane przez organy
wykonawcze gmin
obowiązków na podstawie
przepisów kodeksu
postępowania
administracyjnego.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Dostęp do danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach: 1) kontrolnych
wszystkich źródeł ciepła,
źródeł spalania paliw o
nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1 MW, źródeł
energii elektrycznej,

Główny Urząd
Statystyczny

1

Dane ogólnodostępne

Instytuty badawcze

ok. 200

Dane ogólnodostępne

Krajowa Administracja
Skarbowa

1

Dane ogólnodostępne

Minister właściwy do
spraw wewnętrznych

1

Dane ogólnodostępne

Minister właściwy do
spraw energii

1

Dane ogólnodostępne

Minister właściwy do
spraw budownictwa,
planowania i
zagospodarowania
przestrzennego oraz
mieszkalnictwa
Urząd Regulacji
Energetyki

1

Dane ogólnodostępne

1

Dane ogólnodostępne

Ośrodki pomocy
społecznej, centra

usług społecznych.




2411 gmin
66 miast na
prawach
powiatu

Żródło:
http://eteryt.stat.gov.pl/eteryt/rapor
ty/WebRaportZestawienie.aspx
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2) informacji o udzielonym ze
środków publicznych
dofinansowaniu
przedsięwzięć związanych z
ochroną powietrza,
3) inwentaryzacji budynków
– oraz przekazania do CEEB
danych za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach informacji
dotyczącej ulgi podatkowej
(termomodernizacyjnej) oraz
przekazania do CEEB danych
za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym

Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach informacji o
przyznanych świadczeniach z
pomocy społecznej lub
innych form wsparcia
finansowego ze środków
publicznych w zakresie:
– dodatku mieszkaniowego,
– dodatku energetycznego,
– zasiłku celowego na opał
oraz przekazania do CEEB
danych za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego
obsługującego CEEB.

Straż gminna i miejska

Zakłady ubezpieczeń



490 – w tym
409 straży
miejskich i 81
straży
gminnych (stan
na dzień 31
grudnia 2017 r.)

– 20 zakładów
ubezpieczeń
– 7 towarzystw
ubezpieczeń
wzajemnych
– 20 oddziałów
zakładów ubezpieczeń
państw członkowskich
UE oraz państw
członkowskich
Europejskiego
Porozumienia o
Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EEA)

Dodatkowo w
zakresie Programu
Stop Smog (bez zmian
wobec pierwotnej
regulacji):
Rodziny ubogie
energetycznie
zamieszkujące
gospodarstwa domowe
w budynkach
jednorodzinnych
(GDJ), w których
szczególnie
odczuwalne jest
zjawisko smogu, w
gminach nie
posiadających
wystarczających
środków na
wielkoskalowe

Biorąc pod uwagę
budżet programu, liczba
GDJ – 23 8061).

Żródło:
https://www.gov.pl/web/mswia/ostrazach-gminnych-i-miejskich-wmswia

Żródło:
1) https://www.knf.gov.pl/po
dmioty/Podmioty_rynku_u
bezpieczeniowego/Dzial_I
I_pozostale_ubezpieczenia
_zaklady_ubezpieczen_dzi
alajace_w_formie_spolki_
akcyjnej
2) https://www.knf.gov.pl/po
dmioty/Podmioty_rynku_u
bezpieczeniowego/Dzial_I
I_pozostale_ubezpieczenia
_zaklady_ubezpieczen_dzi
alajace_w_formie_TUW
3) https://www.knf.gov.pl/po
dmioty/Podmioty_rynku_u
bezpieczeniowego/Dzial_I
I_pozostale_ubezpieczenia
_osobowe_i_majatkowe_
Oddzialy_zagranicznych_
zakladow_ubezpieczen

IBS Research Report 02/2018
Kwiecień 2018 „Zjawisko
ubóstwa energetycznego w
Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem
zamieszkujących w domach
jednorodzinnych”

Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym
Konieczność uwzględnienia
w dokonywanych
czynnościach: 1) kontrolnych
wszystkich źródeł ciepła,
źródeł spalania paliw o
nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1 MW, źródeł
energii elektrycznej,
2) inwentaryzacji budynków
– oraz przekazania do CEEB
danych za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w
systemie teleinformatycznym
w zakresie przeprowadzonych
przeglądów kominiarskich.

Osoby (bezpośredni
beneficjenci) te uzyskają od
rządu i samorządu gminnego
pomoc materialną w postaci
przeprowadzenia przez gminę
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, którego
efektem będzie poprawa
efektywności energetycznej
zamieszkiwanego budynku
jednorodzinnego oraz
likwidacja źródeł ogrzewania
(piece, kotły), które emitują
zanieczyszczenia powietrza
zarówno w samym budynku
jak i jego otoczeniu.

W skali całego kraju (wg szacunków Instytutu Badań Strukturalnych) funkcjonuje 853 240 GDJ, w których mieszka 3,47
mln osób dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.
1)
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programy dopłat do
przedsięwzięć
niskoemisyjnych
Gminy, w których
szczególnie
odczuwalne jest
zjawisko i koszty zewn.
smogu

Biorąc pod uwagę
Dane z dotychczasowej realizacji
Realizacja przedsięwzięć
dotychczasową średnią
programu.
niskoemisyjnych.
liczbę budynków
zgłaszanych przez 1
gminę (180), należy
szacować, że w ramach
Programu można byłoby
podpisać ok. 122–127
porozumień z gminami.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W zakresie uruchomienia systemu informatycznego, służącego m.in. do obsługi CEEB, przed opracowaniem projektu
Ministerstwo Rozwoju (poprzednio Przedsiębiorczości i Technologii) dokonało roboczych prekonsultacji i zorganizowało
spotkania z grupami interesariuszy w ramach warsztatów legislacyjnych (marzec–wrzesień 2019 r.), a opracowany projekt
jest wynikiem powyższych roboczych prekonsultacji. Dodatkowo przy opracowaniu projektu zostały wzięte pod uwagę
stanowiska uczestników podjętych rozmów. Projekt zawiera rozwiązania wypracowane w ramach prac grup roboczych.
Prekonsultacje odbyły się przy udziale następujących podmiotów:
1) Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Departament Mieszkalnictwa oraz Departament Architektury, Budownictwa i
Geodezji;
2) Ministerstwa Środowiska – Departament Ochrony Powietrza i Zmian Klimatycznych;
3) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
4) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
5) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie;
6) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie;
7) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
8) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Opolu;
9) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
10) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Warszawie;
11) Związku Powiatów Polskich;
12) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;
13) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
14) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
15) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (reprezentowany przez Instytut Rozwoju Terytorialnego);
16) Urzędu Miasta i Gminy (w tym Straże Miejskie): Gliwice, Warszawa, Kraków, Zabrze, Mińsk Mazowiecki, Katowice,
Opoczno, Mszana Dolna, Nowy Targ, Skała, Karczew, Ustroń, Skawina;
17) Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy;
18) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy;
19) Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy;
20) Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla;
21) Korporacji Kominiarzy Polskich;
22) Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego;
23) Korporacji Mistrzów Kominiarskich woj. Śląskiego;
24) Beskidzkiego Cechu Kominiarzy;
25) Krajowej Izby Kominiarzy.
W zakresie Programu Stop Smog zakres zmian podlegał ciągłym konsultacjom w ramach spotkań grupowych
i indywidulanych z gminami. Głównym forum rozmowy z gminami z listy WHO były warsztaty z ich przedstawicielami,
które odbyły się w dniu 1 października 2019 r.
Po analizie zakresu projektu uznano, że nie dotyczy on kwestii objętych art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) oraz art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1809), w związku z powyższym rezygnuje się z przekazania projektu do zaopiniowania podmiotom
reprezentatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232).
Projekt ustawy został także przekazany do opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
zgodnie z ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759).
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Projekt został także zamieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Rozwoju oraz
Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ustawy podlegał konsultacjom publicznym zgodnie z Regulaminem pracy Rady
Ministrów. Projekt został wysyłany w ramach konsultacji publicznych do następujących podmiotów:
1. Bank Gospodarstwa Krajowego (sekretariatDFM@bgk.pl, sekretariatWK1@bgk.pl)
2. Związek Banków Polskich (pb@zbp.pl)
3. Unia Metropolii Polskich (biuro@metropolie.pl)
4. Związek Miast Polskich (biuro@zmp.poznan.pl)
5. Związek Powiatów Polskich (biuro@zpp.pl)
6. Unia Miasteczek Polskich (biuro.ump@podkowalesna.pl)
7. Instytut Rozwoju Miast i Regionów (sekretariat@irmir.pl)
8. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (biuro@zwrp.pl)
9. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (biuro@zgwrp.pl)
10. Instytut Techniki Budowlanej (instytut@itb.pl)
11. Polska Izba Inżynierów Budownictwa (biuro@piib.org.pl)
12. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (izba@izbaarchitektow.pl)
13. Stowarzyszenie Instytut Ekonomii Środowiska (biuro@iee.org.pl)
14. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (ine@ine-isd.org.pl)
15. Fundacja Instytut Sobieskiego (sobieski@sobieski.org.pl)
16. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (sekretariat@ios.edu.pl)
17. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (info@il-pib.pl)
18. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (office@ichpw.pl)
19. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (kape@kape.gov.pl)
20. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (nape@nape.pl)
21. Rada Główna Instytutów Badawczych (rgib@ibdim.edu.pl)
22. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (biuro@plgbc.org.pl)
23. Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (biuro@certyfikatorzy.org.pl)
24. Związek Pracodawców-Producentów Materiałów Dla Budownictwa (info@dlabudownictwa.pl)
25. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (biuro@producencistyropianu.pl)
26. MIWO Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (biuro@miwo.pl)
27. Polskie Okna i Drzwi, Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów (biuro@okna.org.pl)
28. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki (biuro@snb.org.pl)
29. Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (biuro1@pprn.pl)
30. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (kbin@kbin.org.pl)
31. Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości (biuro@pfozaiwn.org)
32. Polska Federacja Rynku Nieruchomości (federacja@pfrn.pl)
33. Polski Związek Firm Deweloperskich (biuro@pzfd.pl)
34. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (biuro@zgpzitb.org.pl)
35. Izba Projektowania Budowlanego (ipb@ipb.org.pl)
36. Związek Zawodowy Budowlani (sekretariat@zzbudowlani.pl)
37. Polski Związek Pracodawców Budownictwa (sekretariat@pzpb.com.pl)
38. Korporacja Kominiarzy Polskich (zgkkp.opole@op.pl)
39. Ogólnopolska Komisja Branżowa Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego (zrp@zrp.pl)
40. Korporacja Mistrzów Kominiarskich woj. Śląskiego (biuro@kominiarze-slask.pl)
41. Beskidzki Cech Kominiarzy (biuro@waszek.pl)
42. Krajowa Izba Kominiarzy (biuro@izbakominiarzy.pl)
43. Związek Rzemiosła Polskiego (zrp@zrp.pl)
44. Naczelna Organizacja Techniczna (sekretariat@not.org.pl)
45. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (iep@iep.org.pl)
46. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (sekretariat@igeos.pl)
47. Izba Gospodarcza Gazownictwa (office@igg.pl)
48. Krajowa Izba Biopaliw (info@kib.pl)
49. Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego (biuro@pga.org.pl)
50. Polska Izba Biomasy (biuro@biomasa.org.pl)
51. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (pigeor@pigeor.pl)
52. Polski Komitet Energii Elektrycznej (pkee@pkee.pl)
53. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (biuro@psew.pl)
54. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (sekretariat@ptez.com.pl)
55. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (sep@sep.com.pl)
56. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (biuro@seo.org.pl)
57. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (simp@simp.pl)
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58. Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności – im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego (biuro@stowarzyszeniezmijewski.pl)
59. Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (biuro@snwes.pl)
60. Stowarzyszenie Polskich Energetyków (wloclawek@spe.org.pl)
61. Towarzystwo Obrotu Energią (sekretariat@toe.pl)
62. Polska Izba Ekologii (pie@pie.pl)
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 03.2020 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2020

2021

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Wydatki ogółem

10,2

142,8

143,5

144,3

145,0

145,5

145,5

145,5

3,5

3,5

budżet państwa

0,2

0,8

1,5

2,3

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

NFOŚiGW

10

142,0

142,0

142,0

142,0

142,0

142,0

142,0

Dochody ogółem

10,0

10,0

10,0

Łącznie (0-10)
82,5

budżet państwa
NFOŚiGW

2,5
80,0

1029,3

25,3
1004,0
0,0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
0,3

-132,3

-133,0

-133,8

-134,5

-135,5

-135,5

-135,5

-3,5

-3,5

budżet państwa

-0,2

-0,8

-1,5

-2,3

-3,0

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

NFOŚiGW

-9,5

-141,5
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10,0

80,0

Saldo ogółem

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

Źródła finansowania

-946,8
-25,3

CEEB:
Co do zasady wydatki wynikające z projektowanych przepisów finansowane będą z POPC w ramach
środków unijnych Europejskich Funduszy Strukturalnych dystrybuowanych przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa, z uwzględnieniem wkładu własnego pochodzącego ze środków budżetu
państwa. Okres trwania projektu (budowa systemu informatycznego) planowany jest na lata 2020–
2023. Koszt całego projektu szacowany jest na ok. 31,0 mln zł i zostanie sfinansowany z funduszy
UE w kwocie ok. 26,2 mln zł – finansowanie na poziomie 84,63%. Pozostała część kosztów w
kwocie ok. 4,8 mln zł zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach wkładu
własnego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w realizację projektu POPC (lata 0–3 w tabeli), w ramach części
18 budżetu – udownictwo planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.
Wskazane kwoty dotyczą okresu 2020–2023, z czego w roku 2020 – w kwocie 0,2 mln zł (rezerwa
celowa), w roku 2021 – w kwocie 0,8 mln zł, w roku 2022 – w kwocie 1,5 mln zł, w roku 2023 – w
kwocie 2,3 mln zł. Realizacja budowy systemu IT zostanie powierzona Głównemu Urzędowi
Nadzoru Budowlanego.). Natomiast od 2024 r. koszty utrzymania, rozwoju i funkcjonowania
systemu informatycznego ponosić będzie minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ze środków budżetu państwa w kwocie ok.
3 mln zł rocznie (łącznie 21,0 mln zł). Zakładane rodzaje wydatków, jakie będą pokrywane z
projektu POPC, to m.in. budowa systemu centralnego, utworzenie aplikacji dostępowych, budowa
e-usług, oprogramowanie, zakup infrastruktury sprzętowej, szkolenia oraz działania informacyjnopromocyjne. Nadmienić należy, że to wstępna kalkulacja potrzeb budowy systemu informatycznego,
która zostanie szczegółowo doprecyzowana na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie w
ramach POPC.
W ramach projektu POPC zostanie zakupionych 3500 tabletów LTE, przenośnych urządzeń
przeznaczonych do obsługi procesu inwentaryzacji prowadzonej w budynkach przy wykorzystaniu
specjalnie zaprojektowanej aplikacji mobilnej umożliwiającej połączenie się z CEEB za pomocą
sieci GSM. W okresie eksploatacji tablety zostaną przekazane gminom (strażnikom gminnym i
miejskim) oraz organom Inspekcji Ochrony Środowiska, jako uprawnionym do przeprowadzania
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inwentaryzacji budynków. Złożenie wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych zwolnione jest
od wszelkich opłat. Szczegółowe informacje dotyczące finansowania projektu informatycznego w
ramach POPC dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/krmc/ministerstwoprzedsiebiorczosci-i-technologii16. Ponadto zakłada się, że w pierwszej kolejności środki na
wydatki związane z budową systemu informatycznego CEEB, a później na jego utrzymanie, rozwój
i funkcjonowanie, zostaną wygospodarowane w ramach limitu wydatków określonego dla części 18
- budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.
Rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze”:
Szacuje się, że w ramach współpracy, gminy podejmą działania przy 100 000 wniosków rocznie, a
koszty jakie poniosą przy tych zadaniach w przeliczeniu na jeden wniosek, to 100 zł. Szacunki te
wynikają z dotychczasowego wdrażania programu „Czyste Powietrze” oraz współpracy z gminami
w tym zakresie, a także zmianami w programie, które mają na celu zwiększenie skali wdrażania
programu. NFOŚiGW pokryje koszty gmin w szacowanej kwocie około 10 mln zł rocznie przez
okres 7 lat (podpisywanie umów z beneficjantami do 31.12.2027 r.).
Wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego spowoduje wydatki NFOŚiGW na wypłaty z tytułu nie
spłaconych kredytów w wysokości łącznie 924 mln zł, przy założeniu, że Fundusz będzie
gwarantował 80% kwoty udzielonego kredytu a wskaźnik szkodowości nie przekroczy 10%.
Źródłem finansowania środków przekazywanych przez NFOŚiGW do gmin oraz do Ekologicznego
Funduszu Gwarancji i Poręczeń w BGK będą środki istniejącego zobowiązania wieloletniego
„przeciwdziałanie emisjom”, o którym mowa w art. 401c ust. 9b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska, pochodzące z wpływów z opłaty emisyjnej. Na obecnym etapie nie
można ocenić, jakie będzie zainteresowanie gmin udzielaniem pożyczek mieszkańcom o niskich
dochodach jako uzupełniające finansowanie do przyznanej przez WFOŚiGW dotacji. Nie można
oszacować dokładnej skali skutków ustawy w odniesieniu do budżetów JST ani sektora finansów
publicznych, choć przewiduje się, że udział zadłużenia gmin w ramach programów ze środków
NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy w zadłużeniu JST ogółem będzie niski.
Ocenia się, że oddziaływanie ustawy będzie pozytywne, ponieważ ustawa zapewni, że zaciąganie
pożyczek przez gminy będzie uwzględniało uwarunkowania ustawy o finansach publicznych i
umożliwi odpowiednie gospodarowanie środkami, a jednocześnie umożliwi poprawę zdolności
jednostek samorządu terytorialnego do wsparcia osób ubogich przy ubieganiu się o dofinansowanie
na projekty proekologiczne, w tym w szczególności związane z wymianą nieefektywnych źródeł
ciepła, jako że dotacja pokrywa tylko część kosztów inwestycji.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Program „Stop Smog”
Ponoszone koszty przez NFOŚiGW zostały oszacowane na kwotę 0,5 mln zł rocznie, na podstawie
analizy przejmowanych zadań Stop Smog i ich skali oraz kosztów obsługi podobnych programów
NFOŚiGW. Należy jednak pamiętać, że wraz z zakładanym intensywnym rozwojem Stop Smog
zmianie ulegnie liczba zadań realizowanych przez NFOŚiGW oraz ich zakres, co spowoduje w
przyszłości wzrost kosztów realizowanych zadań. Sposób pokrywania tych kosztów zostanie
określony w porozumieniu zawartym pomiędzy NFOŚiGW, ministrem właściwym do spraw klimatu
oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Budżet państwa – rezerwa celowa w wysokości 0,5 mln zł rocznie z przeznaczeniem w części na
wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z obsługą gmin, z którymi zostaną
zawarte porozumienia na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, w łącznej wysokości 4,5 mln
zł. Środki te do roku 2024 (tj. 2 mln zł.) zostały zabezpieczone w ustawie nowelizującej ustawę z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przeniesienie zadań na
ministra właściwego do spraw klimatu spowoduje przeniesienie środków z części budżetowej 20 –
gospodarka do części 51 – klimat.
Projekt nie będzie za sobą pociągał środków na dodatkowe etaty dla niektórych służb publicznych
np. na zadania kontrolne i inne zwiększone obowiązki w związku z tym, iż obowiązek inwentaryzacji
budynków będzie przypisany do aktualnych obowiązków realizowanych w tych podmiotach.
W zakresie Programu „Stop Smog” koszty koniecznych działań po stronie administracji rządowej
do obsługi procedur związanych z obsługą regulacji (w tym m.in. weryfikacją wniosków o
podpisanie porozumienia w sprawie dofinansowania, opracowanie porozumień, nadzór i monitoring
ich realizacji, dokonywanie zmian w treści porozumień, ewaluacja realizacji przez gminy
porozumień oraz ewaluacja regulacji (OSR – ex post), która wyniesie 0,5 mln zł rocznie i zostanie
przeznaczona na utworzenie i utrzymanie nowych etatów specjalistycznych w komórce
organizacyjnej odpowiedzialnej za ochronę powietrza na łączną kwotę w okresie 10 lat – 4,5 mln zł.
Natomiast ujęte w projekcie wydatki zostaną zabezpieczone i sfinansowane w ramach limitu
wydatków części budżetu państwa pozostającej w dyspozycji odpowiednio: ministra właściwego do
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spraw klimatu oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa i nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe
środki na ten cel z budżetu państwa.
Szacowana obecnie wysokość środków przekazywana przez NFOŚiGW do Ekologicznego
Funduszu Gwarancji i Poręczeń w BGK w kwocie około 924 mln zł zostanie uszczegółowiona w
umowie z BGK, zawartej po wejściu w życie ustawy. Źródłem finansowania środków
przekazywanych przez NFOŚiGW są środki istniejącego zobowiązania wieloletniego
„przeciwdziałanie emisjom” i dotyczą kwot zaplanowanych w latach 2018–2027 na realizację
programu „Czyste powietrze” oraz wyznaczonych tym programem limitów wydatków NFOŚiGW,
które są ujmowane corocznie w planie finansowym NFOŚiGW, będącym załącznikiem do ustawy
budżetowej. W okresie 10 lat nie zostanie w żaden sposób obciążony budżet państwa oraz BGK, dla
których projektowane przepisy w zakresie Ekologicznego Funduszu Gwarancji i Poręczeń będą mieć
charakter neutralny. Ekologiczny Funduszu Gwarancji i Poręczeń zostanie objęty stabilizującą
regułą wydatkową, a wydatki Funduszu będą wchodziły w zakres nieprzekraczalnego limitu
wydatków określonego zgodnie z art.112aa ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach
publicznych. Wynik oraz dług Ekologicznego Funduszu Gwarancji i Poręczeń będą miały wpływ na
wynik i dług całego sektora instytucji rządowych i samorządowych (po zaklasyfikowaniu tego
funduszu przez GUS do sektora instytucji rządowych).
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie
zmian
W ujęciu
duże
przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-,
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…… r.)
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niepieniężny
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Nieodpłatne udostępnienie danych zakładom ubezpieczeń w ograniczonym
zakresie, tj. przeprowadzonych przeglądów kominiarskich. Należy zwrócić uwagę
także na potrzebę wykonywania corocznych przeglądów kominiarskich, które są
wymagane nie tylko przepisami prawa, ale również ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców oraz z punktu widzenia polis ubezpieczeniowych. Brak takiego
przeglądu w przypadku pożaru domu jest podstawą odmowy wypłaty
odszkodowania. Ten fakt, często pozostaje w nieświadomości właścicieli
nieruchomości. Brak jest jednocześnie wiedzy na temat rzeczywistej liczby
przeglądów kominiarskich w budynkach w Polsce – nie istnieje żaden rejestr
publiczny gromadzący informacje w tym zakresie. Brak posiadania dokumentu
potwierdzającego fakt dokonania przeglądu, który w przypadku pożaru może ulec
zniszczeniu i może stanowić źródło problemu dla ubezpieczonego. Z punktu
widzenia firm ubezpieczeniowych, jako odbiorców dokumentów sporządzonych i
wystawionych przez kominiarzy, pozytywna wartość produktów CEEB przejawia
się w standaryzacji i ujednoliceniu informacji gromadzonych w CEEB w zakresie
przeprowadzonych przeglądów kominowych. Informacje o przeprowadzonych
przeglądach kominowych w budynkach zostaną udostępnione zakładom
ubezpieczeniowym. Obecnie nie jest w pełni sprecyzowane jakiego rodzaju
dokumenty są wystarczającymi dla obrotu ubezpieczeniowego, tj. czy należy
posługiwać się paragonem, rachunkiem, fakturą VAT czy też protokołem z
przeprowadzonej kontroli okresowej komina. Jak pokazuje praktyka, część
towarzystw ubezpieczeniowych przyjmuje paragon i rachunek z adnotacją w
zakresie przeglądu komina, jednakże zdarza się również żądanie opisu wszystkich
szczegółowych czynności wykonanych przez kominiarza podczas dokonywanego
przeglądu okresowego komina. Rozwiązania zaprojektowane w CEEB stwarzają
możliwość wykluczenia konieczności posługiwania się dokumentami papierowymi
(paragon, rachunek, faktura VAT, protokół kontroli) na rzecz wykorzystywania
danych zgromadzonych w CEEB w tymże zakresie. Zwiększenie ilości (%)
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sektor mikro-,
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oraz gospodarstwa
domowe , osoby
starsze i
niepełnosprawne

przeglądów kominiarskich i inwentaryzacji w skali kraju dzięki CEEB (a tym
samym czystości powietrza i bezpieczeństwa ludzi w budynkach, np. ograniczenie
wybuchów, pożarów i zaczadzeń) stanowi niezwykle istotną wartość i korzyść
społeczną projektowanych rozwiązań. W tym celu zakłada się systemowe
oznaczanie budynków, w których nie przeprowadzono przeglądu komina.
Rozwiązanie to pozwoli na interwencję ze strony organów administracji publicznej
w miejscach powstałych w ten sposób „czarnych plam” i dopilnowanie wypełnienia
obowiązku przez jego egzekucję, a tym samym jednoczesne zwiększenie
świadomości i bezpieczeństwa obywateli na tych obszarach.
Projektowane rozwiązania angażują w proces inwentaryzacji budynków m.in.
przedsiębiorców w postaci osób z uprawnieniami kominiarskimi – mistrzów
kominiarskich, osób z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności
instalacyjnej, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku, osób przeprowadzających kontrolę stanu technicznego systemu
ogrzewania. Podmiotom tym, jako zasilającym CEEB w dane w ramach
dokonywanych przeglądów/inwentaryzacji, zostanie udostępniona funkcjonalność
wprowadzenia do CEEB danych dotyczących stanu technicznego budynków – na
podstawie wyników przeprowadzanej/nego przeglądu/inwentaryzacji. System
zapewni dostęp do danych zgromadzonych w CEEB, zaś wprowadzenie danych do
CEEB nastąpi w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie wykonania czynności
skutkującej koniecznością̨ przekazania danych do CEEB. Wprowadzenie danych do
CEEB nastąpi przez pobranie danych zgromadzonych w CEEB, ich weryfikację
oraz wpisanie do CEEB nowych danych – co umożliwi aktualizację danych
gromadzonych w CEEB. System zapewni możliwość obsługi wniosku o wpis osoby
uprawnionej do wprowadzania danych do CEEB za pośrednictwem e-usług, która
umożliwi uprawnionym osobom będącym przedsiębiorcami możliwość wpisania się
do wykazu osób uprawnionych, dostęp do elektronicznego formularza wniosku o
uzyskanie wpisu osoby uprawnionej do wprowadzania danych do CEEB. W ramach
usługi możliwe będzie przesłanie niezbędnych dokumentów i danych,
potwierdzających posiadane uprawnienia wnioskującego, uzyskanie potwierdzenia
ich przesłania, sprawdzenie stanu weryfikacji wniosku przez użytkownika oraz
uzyskanie potwierdzenia nadania dostępu do wykazu osób uprawnionych CEEB.
Zinwentaryzowanie budynku stanowić będzie korzyść dla obywatela – pozwoli
m.in. na dotarcie instytucjom dofinansowującym do osób najbardziej
potrzebujących, w tym ubogich energetycznie, ze wsparciem finansowym w ramach
programów pomocowych realizowanych ze środków publicznych. Należy mieć
bowiem na względzie, że na poziomie lokalnym (województwo) obowiązują tzw.
uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania określonego rodzaju paliwa i
korzystania z pieców/kotłów określonej klasy. I tak, od dnia 1 września 2019 r. w
Krakowie zaczął obowiązywać całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w
kotłach, piecach i kominkach. Rozwiązanie takie sprawia, że należy zastosować inne
rodzaje paliwa do ogrzewania swoich domów, jak i wymienić stare niskoemisyjne
kotły/piece. Zinwentaryzowanie budynku stworzy realną możliwość dotarcia do
budynku przez instytucje finansujące wymianę lub likwidację kopciuchów w
ramach różnych programów, w tym przede wszystkim rządowego programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Wypracowane narzędzia analityczne zaszyte w systemie teleinformatycznym będą
dostępne dla obywateli w formie e-usług. Dostęp do e-usług wykorzystujących dane
o budynkach odbywać się będzie po podaniu danych identyfikujących właściciela
budynku. Przewiduje się bowiem udostępnianie danych zgromadzonych w CEEB w
postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego – każdemu
zainteresowanemu, w zakresie danych, które go dotyczą, po podaniu danych
określonych w przepisach wykonawczych w celu autoryzacji i uwierzytelnienia. W
tym zakresie zostaną wprowadzone e-usługi dla obywateli w postaci:
1. Zamówienia przeglądu kominowego wraz z inwentaryzacją budynku – usługa
umożliwi obywatelom (właściciele budynków), w których eksploatowane są źródła
spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, elektroniczną
rezerwację terminu usługi przeglądu kominowego dokonywanego wraz z
inwentaryzacją budynku. E-usługa zapewni także właścicielom budynków
możliwość wyboru potencjalnych wykonawców usługi spośród wykonawców (osób
uprawnionych do wprowadzania danych do CEEB), jak również zarządzanie
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terminem realizacji przeglądu kominowego (np. zmianę terminu, jej odwołanie,
edytowanie danych). Po stronie wykonawców przeglądów/inwentaryzacji dostępna
będzie funkcjonalność wprowadzenia do CEEB danych dotyczących stanu
technicznego budynków (na podstawie wyników przeprowadzanej/nego
przeglądu/inwentaryzacji). Po stronie właścicieli budynków jedna z funkcjonalności
e-usługi umożliwi pobranie dokumentu z wynikami przeprowadzonej
inwentaryzacji, które w dalszej kolejności będą mogli oni wykorzystać do ubiegania
się o różne formy pomocy publicznej (dotacje, preferencyjne kredyty, pożyczki itp.)
na termomodernizację bądź wymianę kopciuchów.
2. Obsługi wniosku o wpis osoby uprawnionej do wprowadzania danych do CEEB
– usługa umożliwi obywatelom uprawnionym do wpisania się do wykazu osób
uprawnionych, dostęp do elektronicznego formularza wniosku o uzyskanie wpisu
osoby uprawnionej do wprowadzania danych do CEEB. W ramach usługi możliwe
będzie przesłanie niezbędnych dokumentów i danych, potwierdzających posiadane
uprawnienia wnioskującego, uzyskanie potwierdzenia ich przesłania, sprawdzenie
stanu weryfikacji wniosku przez użytkownika oraz uzyskanie potwierdzenia
nadania dostępu do wykazu osób uprawnionych CEEB. W dalszej kolejności
umożliwi to uprawnionym osobom edytowanie danych gromadzonych w CEEB i
wprowadzanie do niej danych na podstawie przeprowadzonych przez nich
czynności lub przeglądów i inwentaryzacji ww. budynków.
3. Zamówienia dobrowolnej inwentaryzacji budynku dokonywanej przez gminę –
usługa umożliwi obywatelom elektroniczną rezerwację terminu przeprowadzenia
przez
osoby
uprawnione
(upoważnionych
pracowników
urzędów
gmin/zleceniobiorców działających w imieniu i na rzecz gminy/strażników
miejskich) inwentaryzacji budynku. E-usługa zapewni także obywatelom
możliwość zarządzania terminem przeprowadzanej inwentaryzacji budynku (np.
zmianę terminu, jej odwołanie, edytowanie danych). Po stronie wykonawcy
inwentaryzacji (gmina) dostępna będzie funkcjonalność wprowadzenia do CEEB
danych dotyczących stanu technicznego budynków (na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji). Po stronie obywatela – jedna z funkcjonalności e-usługi umożliwi
pobranie dokumentu z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji, które w dalszej
kolejności będą mogli oni wykorzystać do ubiegania się o różne formy pomocy
publicznej (dotacje, preferencyjne kredyty, pożyczki) na termomodernizację bądź
wymianę kotłów w budynkach.
Z projektowanych przepisów wynika możliwość udostępnienia danych
zgromadzonych w CEEB – właścicielowi lub zarządcy budynku, po podaniu danych
określonych w przepisach wykonawczych, zgodnie z którymi minister właściwy do
spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres
udostępnianych danych oraz informacje, których podanie jest wymagane, mając na
uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. W rozporządzeniu
wykonawczym zostanie tym samym określona m.in. e-usługa w postaci „Zamów
inwentaryzację budynku”. Potencjalnym użytkownikiem usługi będzie każdy
właściciel lub zarządca budynku. W chwili obecnej gminy są zobligowane do
inwentaryzacji budynków w ramach Programów Ochrony Powietrza – niniejsze
rozwiązanie stanowić będzie instrument wsparcia tego działania, które zostanie
udostępnione gminom bezpłatnie.
Dostęp online dla właścicieli budynków do własnych danych przyczyni się do
zlikwidowania uciążliwości związanej obecnie z dostępem do danych dotyczących
możliwych form dofinansowania. Możliwe będzie bieżące monitorowanie
informacji na temat dostępnych środków finansowych na termomodernizację
budynku lub wymianę kotła w ramach środków publicznych. System pełni w tym
zakresie rolę koordynatora przyznawanych dofinansowań środków publicznych,
realizowanych na różnych płaszczyznach – przez różne podmioty i z różnych źródeł.
Centralizacja informacji sprawi, że otrzymanie dofinansowania na
termomodernizację budynku lub wymianę kotła stanie się bardziej przystępne dla
obywateli, którzy w wielu przypadkach z uwagi na brak świadomości co do
istniejących wariantów wsparcia nie są w stanie niestety pozyskać stosownego
wsparcia finansowego. Zaprojektowane rozwiązania umożliwią i zracjonalizują
bowiem podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez samorządy terytorialne, które
będą miały możliwość efektywniejszego wspierania przeciwdziałania zjawisku
niskiej emisji na danym terenie (ulica, dzielnica, wieś/miasto, gmina, powiat,
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województwo), z uwzględnieniem potrzeb obywateli, zwłaszcza ubogich
energetycznie, którzy wymagają pomocy państwa w tym zakresie. Projekt może
wpłynąć na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, gdyż poznanie potrzeb
obywateli, przede wszystkim tych ubogich energetycznie umożliwi wsparcie
wymiany kotłów na kotły węglowe piątej generacji lub na gazowe czy też wsparcie
podłączenia danego budynku do systemu ciepłowniczego. Możliwość zamówienia
kominiarza ułatwi obywatelom dostęp do osób dokonujących przeglądów
okresowych przewodów kominowych, do których w wielu miejscach w kraju dostęp
jest ograniczony. Wszystko to przyczyni się to do polepszenia jakości powietrza w
gospodarstwach domowych, zmniejszy się ryzyko wystąpienia lokalnych zjawisk
smogu, co poprawi poziom zdrowia mieszkańców Polski – zmniejszy się tym
samym zachorowalność na choroby wywoływane przez zanieczyszczenie
powietrza, koszty leczenia i straty w wyniku przedwczesnych zgonów.
Inwentaryzacja budynku nie będzie podlegać żadnej opłacie – nie wpływa więc na
sytuację finansową mieszkańców budynków. Jednocześnie wpływ projektu na
osoby starsze i osoby niepełnosprawne będzie analogiczny jak na pozostałe osoby,
stosownie do powyższego opisu.
(dodaj/usuń)
Niemierzalne (dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe
Inwentaryzacja będzie dokonywana przez uprawnione osoby działające w imieniu i na rzecz państwa
informacje, w tym
albo przez funkcjonariuszy administracji publicznej (straż gminna/miejska, inspektorzy Inspekcji
wskazanie źródeł
Ochrony Środowiska), albo przez osoby, którym państwo zleciło wykonywanie ustawowych
danych i przyjętych czynności w postaci np. wykonywania okresowych przeglądów kominowych na podstawie art. 62
do obliczeń
ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z ust. 6 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane. Nie przewiduje się zatem
założeń
możliwości „ukrycia” złego stanu kotła/pieca, zwłaszcza z uwagi na przewidziane w rozwiązaniu
informatycznym mechanizmy, które stwarzają narzędzie do weryfikacji określanych przez osoby
uprawnione rodzajów kotłów/pieców, które będą poddawane systemowej ocenie i bieżącym
aktualizacjom. Rozwiązanie to nie będzie ani mniej, ani bardziej korupcjogenne niż dowolna
czynność wykonywana przez funkcjonariuszy państwowych lub osoby uprawnione do wykonywania
poszczególnych czynności na rzecz państwa np. podczas kontroli drogowej.
Przewiduje się stworzenie procedury wyjaśniania niezgodności danych wprowadzanych do CEEB,
która zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Określone zostaną
wewnętrzne procedury dokonywania zgłoszeń w przypadku stwierdzenia niezgodności danych, tryb
ich przekazywania, rozwiązywania i powiadamiania zgłaszającego. Moduł wyjaśniania
niezgodności zostanie zaimplementowany w rozwiązaniu informatycznym.
Projektowane rozwiązanie zakłada przetwarzanie danych osobowych właścicieli i zarządców
budynków oraz osób wpisanych do wykazu osób uprawnionych. Zaproponowany wstępnie zakres
danych realizuje tzw. zasadę ,,minimalizacji” danych określoną w art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, która stanowi, że dane osobowe muszą być
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
Zasadniczym celem budowanej ewidencji jest gromadzenie danych w zakresie budynków, również
w zakresie przyznawanych środków finansowych publicznych na ich szeroko rozumianą
termomodernizację. Zakres danych osobowych gromadzonych w CEEB związanych z właścicielami
i zarządcami budynków dotyczy takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do
korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Z punktu widzenia CEEB
najistotniejszymi pozostają informacje związane z samym budynkiem i źródłami jego ogrzewania,
niezależnie od faktu zamieszkiwania budynku przez określone osoby. Dane osobowe będą
gromadzone w CEEB również w przypadku osób wpisanych do wykazu osób uprawnionych, tj. imię
i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer, specjalność i zakres
uprawnień budowlanych; numer odpowiednich kwalifikacji w rzemiośle kominiarskim; numer
uprawnień potwierdzający posiadanie kwalifikacji wymaganej przy wykonywaniu dozoru nad
eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło
oraz innych urządzeń energetycznych; numer legitymacji służbowej lub upoważnienia, datę ich
wydania oraz identyfikator systemowy (numer wpisu do wykazu) oraz datę jego nadania.
W zakresie Programu Stop Smog, biorąc pod uwagę, że projektowana zmiana ma charakter jedynie
nowelizacji obecnej podstawy prawnej realizacji Programu, nie przewiduje się zmian w zakresie
wpływu na konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z powyższym powyższy
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opis dotyczy jedynie regulacji obejmującej uruchomienie systemu informatycznego, służącego m.in.
do obsługi CEEB.
Wprowadzane usprawnienia rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mają na celu
zwiększenie jego dostępności, dlatego nie mają one bezpośredniego wpływu na konkurencyjności
gospodarki i przedsiębiorczość.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

☐ tak
☒ nie
☐ nie dotyczy

☒ zmniejszenie liczby dokumentów
☒ zmniejszenie liczby procedur
☒ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☒ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☒ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Skala podejmowanych działań, zwiększona świadomość obywateli co do realizacji ustawowych obowiązków
wpływających na bezpieczeństwo ludzi, wykorzystanie e-usług (zamów przegląd kominowy), pierwsza w skali kraju
ewidencja kominiarzy na poziomie ogólnokrajowym czy wreszcie zmiana programów wsparcia finansowego ze środków
publicznych przez uzależnienie możliwości przyznania dofinansowania od „poddania się inwentaryzacji budynku” i
posiadania aktualnego okresowego przeglądu przewodu kominowego daje podstawę do stwierdzenia, że projektowana
regulacja nie nakłada żadnych dodatkowych obciążeń administracyjnych na osoby uprawnione – poza obowiązkiem
inwentaryzacji dokonywanej „przy okazji” wykonywania innych obowiązków. Po stronie obywatela pozostanie wskazanie
parametrów technicznych budynku oraz źródeł ciepła, źródeł spalania paliw oraz źródeł energii elektrycznej. Znacząco
wzrośnie liczba aktualnych danych, do których zapewniony będzie dostęp on-line. Osoby wpisane do wykazu osób
uprawnionych będą zobowiązane do dokonania inwentaryzacji budynku, w zakresie danych, o których mowa w
projektowanej regulacji. Dane będą wprowadzane do CEEB za pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego,
który będzie zapisywany automatycznie po jego wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym obsługującym CEEB.
Natomiast wprowadzenie danych do CEEB nastąpi w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością̨ przekazania
danych do CEEB, za pomocą̨ systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB. Narzędzie informatyczne umożliwi
wprowadzenie danych za pomocą aplikacji webowej lub mobilnej, zarówno w trybie online, jak i w trybie offline.
W zakresie Programu Stop Smog projektowana regulacja zmniejsza obciążenia regulacyjne. Projektowana regulacja m.in.:
 znosi obowiązek opracowywania przez samorządy gminnych programów niskoemisyjnych;
 zmniejsza z 50 na 30% poziom zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze dla wszystkich przedsięwzięć
niskoemisyjnych;
 zmniejsza liczbę budynków umożliwiających uczestnictwo w Programie (z 2 na 1% lub 20 budynków
jednorodzinnych).
Dodatkowo gminy zostaną wyposażone w uprawnienia weryfikacji dochodu i innych warunków udziału mieszkańca w
Programie. Projekt proponuje wykorzystanie znanych już gminom narzędzi wykorzystywanych przy wydawaniu decyzji
o świadczeniach rodzinnych (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) oraz wywiadu
środowiskowego (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych) i rodzinnego wywiadu środowiskowego
(ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Choć dotychczas ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów nakładała na gminy obowiązek weryfikacji dochodu, majątku, składu gospodarstwa
domowego oraz faktycznego zamieszkiwania w budynku zgłaszanym do Programu (obecny art. 11d ust. 7), to gminy nie
dysponowały konkretnymi uprawnieniami, które umożliwiłyby gminom praktyczną realizację tego obowiązku. Skutkiem
tego była konieczność opracowywania przez gminy własnych narzędzi weryfikacji, które nie zawsze okazywały się
efektywne.
W zakresie rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” przewiduje się przyspieszenie procesu oceny
wniosków o dofinansowanie składanych przez osoby fizyczne, na skutek wprowadzenia zaświadczeń potwierdzających
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, które będą wydawane przez
wójtów/burmistrzów/prezydentów miast.
Wydawanie zaświadczeń dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” nie będzie wiązało się z wprowadzeniem
nowego rodzaju zadań dla jednostek samorządu terytorialnego. JST już obecnie wydają zaświadczenia o dochodzie
mieszkańców dla innych celów.
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Ponadto przewiduje się pokrycie kosztów ponoszonych przez JST przy realizacji zadań w ramach programu „Czyste
Powietrze” w wysokości 100 zł w przeliczeniu na jeden złożony wniosek. Te zadania obejmują także wydawanie
zaświadczeń.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana zmiana w zakresie Programu Stop Smog powinna przyspieszyć jego wdrażanie i tym samym uwolnić jego
pełen potencjał, w tym jego wpływ na rynek pracy.
Szacuje się, że przy kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych tylko w dwóch województwach: śląskim
i małopolskim łącznie pracę mogłyby znaleźć nawet dodatkowe 32 tys. osób (źródło: Instytut Ekonomii Środowiska,
Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2017).
Według szacunków Instytutu Badań Strukturalnych, w każdym województwie przy naturalnie realizowanych działaniach
termomodernizacyjnych pracuje około 8 tys. osób w przeliczeniu na całoroczne zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.
Zwiększenie zakresu interwencji termomodernizacyjnych w następstwie realizacji uchwał antysmogowych mogłoby
zwiększyć tę liczbę nawet dwuipółkrotnie. Jeśli jednak skutkiem uchwał będzie tylko i wyłącznie podjęcie działań
obowiązkowych, a więc wymiana źródeł ciepła, to zatrudnienie w tej działalności wzrośnie nieznacznie, tylko o 6% w
każdym z województw. Efekty będą zauważalnie większe, jeśli wraz z wymianą źródeł ciepła wykonywane będą
dodatkowe interwencje. W przypadku równoczesnej modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. liczba osób pracujących przy
działaniach termomodernizacyjnych byłaby o 20% wyższa i przekroczyłaby w każdym z województw 10 tys. osób w
przeliczeniu na całoroczne zatrudnienie na pełen etat. Jeśli montowane byłyby także kolektory słoneczne, to potrzebne
byłyby kolejne 2 tys. pracowników w każdym z województw. Zatrudnienie przy działaniach termomodernizacyjnych
przekroczyłoby 12 tys. osób w obu województwach, czyli byłoby o 50% większe niż w scenariuszu bazowym (źródło:
Instytut Badań Strukturalnych).
10. Wpływ na pozostałe obszary
☒ środowisko naturalne
☐ demografia
☒ informatyzacja
☒ sytuacja i rozwój
☐ mienie państwowe
☒ zdrowie
regionalny
☐ inne: …
Zdrowie:
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. W
literaturze naukowej udokumentowano całe spektrum efektów zdrowotnych ekspozycji na
zanieczyszczenia, do których należą:
• problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne, zmiany
anatomiczne w mózgu, przyspieszone starzenie się układu nerwowego, udar mózgu,
• zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca,
niewydolność serca,
• zaostrzenie astmy, rak płuca, zaostrzenie POChP, częstsze infekcje dróg oddechowych,
• negatywny wpływ na płodność, niska waga urodzeniowa, obumarcie płodu, przedwczesny poród,
• problemy z oddychaniem, podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok.
Należy również podkreślić, że w zależności od rodzaju przyjętych szacunków, zanieczyszczenie
powietrza powoduje w Polsce ok. 26–48 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Zgodnie z
rekomendowanymi przez WHO współczynnikami ryzyka dla ekspozycji długoterminowej, rocznie
z powodu zanieczyszczenia powietrza samym tylko pyłem PM2.5 umiera w naszym kraju ponad 44
tys. osób (dane dla roku 2012). Ponadto zanieczyszczenie powietrza przyczynia się również do
Omówienie
skrócenia oczekiwanej długości życia w Polsce nawet o ponad rok.
wpływu
Z najnowszych badań można określić, że w 2016 r. 19 tys. zgonów można przypisać emisji
zanieczyszczeń z sektora bytowo-komunalnego, zwanego „niską emisją”. Zewnętrzne koszty
zdrowotne wyniosły, w zależności od przyjętej metodyki, między 12,9 a 30,0 mld euro w 2016 r.
Według niektórych opracowań w 2015 r. jedynie z powodu ekspozycji na pył PM2,5 utracono w
Polsce ok. 16 mln dni pracy, a związane z tym koszty oszacowano na niemal 2,1 mld euro rocznie.
Szacuje się również, że zanieczyszczenie powietrza przyczynia się w Polsce do ponad 572 tys.
straconych lat życia wolnych od choroby (DALY, disability adjusted life-years) rocznie.
Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza bardzo mocno obciążają system opieki zdrowotnej w
Polsce: konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów, badania diagnostyczne,
hospitalizacje, terapie. Dla przykładu, koszty leczenia skrajnej niewydolności serca mogą być
następujące: sztuczna lewa komora kosztuje 600 tys. zł, pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO)
– 20 tys. zł w pierwszej dobie, później koszty opieki to około 4 tys. zł dziennie, przeczep serca – 120
tys. zł.
Poprawa jakości powietrza w gminach jest równoznaczna z redukcją negatywnych skutków
zdrowotnych, w szczególności w miastach z wysokimi stężeniami zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego. Ilość tych skutków można oszacować, wykorzystując funkcję stężenie –
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odpowiedź. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje zestaw funkcji w raporcie HRAPIE, dzięki
czemu może zostać obliczona m.in. liczba przedwstępnych zgonów w RP wynikająca ze złej jakości
powietrza. Jednocześnie WHO tworzy listę 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, do
której należy 36 miast polskich. W tych miejscowościach według szacunków Zespołu roboczego do
spraw wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie w resorcie zdrowia, wykorzystując krzywe z
raportu HRAPIE, redukcja stężeń zanieczyszczeń do poziomu rekomendowanego przez WHO
pozwoli na zmniejszenie o:
1) 10,3%–17% przedwczesnych zgonów z przyczyn naturalnych w grupie 30lat+;
2) 17,5%–19,8% liczby zachorowań na zapalenie oskrzeli wśród dzieci w grupie 6–18 lat;
3) 24,2%–39,9% przypadków nowych zachorowań na przewlekłe zapalenia oskrzeli wśród
dorosłych w grupie 18 lat +;
4) 7,8%–13,0% liczby dni absencji zawodowej.
Przedstawione wyniki analizy dotyczą skutków zdrowotnych ekspozycji rocznej. Dodatkowo z
powodu wysokich stężeń krótkoterminowych (dni, tygodnie) zwiększa się ryzyko zaostrzeń chorób
przewlekłych układu oddechowego i krążenia, które mogą zakończyć się nieplanowaną
hospitalizacją. Natomiast osoby z astmą, w szczególności dzieci, w wyniku epizodów smogowych
mają częstsze symptomy tej choroby.
Środowisko naturalne:
Pył zawieszony dociera praktycznie wszędzie, dlatego wprowadzając niepożądane substancje do
powietrza, wody, gleby, tym samym wprowadzane są do wszystkich organizmów, które oddychają,
spożywają wodę i roślinność wzrastającą na skażonej glebie.
Najbardziej odczuwalnymi skutkami niskiej emisji są: zwiększony poziom zachorowalności na
choroby układu oddechowego oraz nowotworowe i związana z tym większa śmiertelność ludzi i
zwierząt, kwaśne deszcze – silnie zanieczyszczające glebę i wodę, oddziałujące pośrednio na stan
środowiska naturalnego, uszkadzające zabytki i cenne obiekty, a także zawartość CO2 w powietrzu.
Pyły mogą oddziaływać na roślinność zarówno w sposób bezpośredni – przez depozycję na
powierzchni liści, jak i pośredni – przez zmianę chemizmu gleby. Wraz z pyłem do ekosystemów
przenikają m.in. azotany i siarczany oraz ich związki, metale ciężkie, związki organiczne, mogące
wykazać bezpośredni wpływ na fizjologię liści lub wpływać na chemizm podłoża.
Najważniejsze efekty środowiskowe związane z depozycją pyłów występują w glebie. W strefie
korzeniowej pyły wpływają głównie na wzrost bakterii i grzybów biorących udział w obiegu
składników odżywczych oraz pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny. Skutki
zanieczyszczenia powietrza odczuwamy również pośrednio, na przykład jedząc skażone nim mięso
zwierząt.
Agresywne czynniki chemiczne oddziałują nie tylko na ludzi, zwierzęta czy rośliny, ale nawet na
materiały (w tym budowlane), powodując ich korozję oraz szybsze niszczenie zabytkowych
obiektów. Depozycja pyłu na powierzchni materiałów budowlanych, w tym także zabytków i
pomników, prowadzi do ich uszkodzeń zarówno fizycznych jaki i estetycznych, powodując zarówno
wymierne straty finansowe jak i niewymierne straty dziedzictwa kulturowego.
Materiały budowlane – metale, kamienie, cement, farby – ulegają degradacji, a wszelkie
zanieczyszczenia powietrza, w tym także pyły, przyspieszają korozję metali oraz niszczenie
materiałów wykonanych z kamienia.
Rozwój regionalny:
Regulacja będzie miała wpływ na sytuację i rozwój regionalny, ponieważ skupia się przede
wszystkim na działaniach w regionach – na terenach gmin zlokalizowanych na terenie województw,
w tym na obszarze których obowiązują uchwały antysmogowe.
Informatyzacja:
W zakresie systemu informatycznego służącego m.in. obsłudze CEEB pozwoli na:
1) zastosowanie jednolitej metodyki inwentaryzacji źródeł ciepła, źródeł energii elektrycznej oraz
źródeł spalania paliw o nominalnej mocy poniżej 1 MW (źródeł tzw. niskiej emisji) wraz z
inwentaryzacją ilości i rodzaju spalanych paliw w tych źródłach;
2) zastosowanie szerokiego i rzetelnego procesu walidacji i normalizacji dostępnych danych
związanych ze źródłami tzw. niskiej emisji;
3) uwzględnienie jednolitych algorytmów szacowania wielkości emisji poszczególnych substancji
dla każdego obiektu, gdzie ww. źródła funkcjonują, w oparciu o bilans paliw, klasę i typ urządzeń
grzewczych oraz zapotrzebowania na ciepło danego obiektu;
4) przygotowanie wiarygodnych danych na potrzeby tworzonych lokalnych, regionalnych i
krajowych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu jakością powietrza, w tym
wykorzystujących techniki numeryczne i modelowanie matematyczne jakości powietrza;
5) przygotowanie wiarygodnych danych na potrzeby opracowywanych programów ochrony
powietrza, w tym na potrzeby tworzenia scenariuszy redukcji emisji z sektora komunalno-bytowego
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w tych programach, co doprowadzi do optymalizacji działań w tym zakresie podejmowanych przez
samorząd terytorialny oraz administrację rządową;
6) zgromadzenie i przetwarzanie szerokiego zakresu danych do obliczenia wskaźników
monitorowania skuteczności podejmowanych działań naprawczych na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem szacowania kosztów inwestycyjnych oraz zewnętrznych
(zdrowotnych);
7) dostęp do informacji w zakresie tzw. niskiej emisji dla różnego rodzaju i typu odbiorców, w tym
dla społeczeństwa, jednostek rządowych i samorządowych, jednostek kontrolnych i inspekcyjnych
oraz dla jednostek udzielających różnego rodzaju dofinansowań w zakresie programów szeroko
rozumianej redukcji emisji i poprawy jakości powietrza;
8) odpowiednie i zgodne z potrzebami odbiorców – projektowanie sieci ciepłowniczych lub
gazowych;
9) skoordynowanie wykorzystywanych środków publicznych w ramach dofinansowań udzielanych
przez różne instytucje (jednostki samorządu terytorialnego, NFOŚiGW, WFOŚiGW, BGK, organy
KAS) w zakresie: przyznanej premii, ulgi podatkowej lub udzielonego ze środków publicznych
finansowaniu albo dofinansowaniu;
10) na stworzenie ujednoliconego systemu gromadzenia i przetwarzania informacji w zakresie
niskiej emisji, co pozwoli na podejmowanie optymalnych działań zmierzających do poprawy jakości
powietrza w Polsce.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie projektowanych przepisów prawa stworzy ramy prawne dla funkcjonowania CEEB oraz udoskonalenia
funkcjonującego Programu Stop Smog oraz rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Planuje się, że
ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, z tym że uruchomienie poszczególnych części
funkcjonalności systemu informatycznego nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o gotowości do wdrożenia rozwiązań technicznych
pozwalających na uruchomienie poszczególnych funkcjonalności tego systemu.
Uruchomienie docelowego systemu informatycznego zostanie poprzedzone licznymi działaniami promocyjnokomunikacyjnymi skierowanymi w stronę obywateli za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów (Internet, prasa, TV
itp.), informującymi o rzeczywistym zakresie wprowadzanych zmian. W tym zakresie, w ramach uzyskanych środków
finansowych z POPC wstępnie planuje się wydatkowanie 3% ogólnej wartości dofinansowania – na ten cel zostanie
przeznaczone ok. 1 mln zł (3% z 30 mln zł).
W zakresie Programu Stop Smog oraz rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, przewiduje się działania
skierowane do przedstawicieli samorządów, w tym spotkania indywidualne, jak i grupowe z gminami oraz udział
w konferencjach tematycznych.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projektowana regulacja wpisuje się w realizację celów dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych
budynków mieszkalnych. Projektowana regulacja wykorzystuje mierniki zidentyfikowane dla stopnia realizacji tego
programu, który mierzony jest m.in. za pomocą następujących wskaźników osiągnięcia celu: liczba budynków
mieszkalnych o poprawionej efektywności energetycznej, liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów
starej generacji) na niskoemisyjne w budynkach istniejących, liczba zamontowanych niskoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach nowo budowanych, ograniczenie emisji: SO2, pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10), pyłów
o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra (PM2,5), benzo-α-pirenu oraz CO2. Zgodnie z pierwotnymi i ww. danymi, szacuje
się, że Programem zostanie objętych 23 806 budynków. Biorąc pod uwagę dotychczasowe warunki w zakresie skali
wymiany źródeł ciepła w budynkach objętych Programem (min. 80%), docelowa liczba wymienionych nieefektywnych
źródeł ciepła powinna wynieść minimum 19 045. Biorąc pod uwagę, że wybór docelowego źródła ciepła będzie
uzależniony od wielu czynników, w tym przede wszystkim od wyniku audytów energetycznych oraz decyzji beneficjenta
końcowego, nie jest możliwe w tym momencie oszacowanie liczbowe poziomu ograniczenia emisji poszczególnych
substancji, gdyż jest to uzależnione od wybranej technologii.
Zakłada się weryfikację współpracy na poziomie administracji rządowej i samorządowej, uwzględniającej zgromadzone
w CEEB dane, które są zcentralizowane i przyczyniają się do efektywnego wykorzystywania środków publicznych na
działania związane z ochroną powietrza, w tym realizację programów ochrony powietrza oraz termomodernizację.
Rozwiązanie wpisuje się w bieżące „Monitorowanie realizacji rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń
zanieczyszczeń powietrza” stosownie do zarządzenia nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza (M.P. poz. 294).
Dodatkowo proponuje się oszacowanie – po pół roku od uruchomienia poszczególnych funkcjonalności systemu, tj.
począwszy od wdrożenia pierwszej funkcjonalności systemu (moduł dostępowy) w ramach CEEB – liczby osób
uprawnionych wpisanych do wykazu osób uprawnionych, w stosunku do liczby osób, które powinny być podłączone do
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systemu CEEB. Ewaluacja efektów usług powinna nastąpić pół roku od uruchomienia każdej z usług stworzonej na
podstawie uchwalonych przepisów.
W zakresie Programu Stop Smog, po roku 2024 dokonana zostanie ocena skuteczności wprowadzonej regulacji opierająca
się m.in. o dane dotyczące liczby wymienionych lub zlikwidowanych urządzeń lub systemów grzewczych
w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dokonanych w przedsięwzięciach niskoemisyjnych finansowanych w
oparciu o niniejszą ustawę oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla wszystkich
budynków mieszkalnych jednorodzinnych objętych tą ustawą. Jednocześnie będzie prowadzony bieżący monitoring
Programu, w wyniki którego nie wyklucza się przeprowadzenia wcześniejszych modyfikacji, czego przykładem jest
obecna nowelizacja.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
1. Wyrok z dnia 22 lutego 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygn. C-336/16.
2. Raport Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 sierpnia 2018 r. „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami”.
3. Petycja Gmin Metropolii Krakowskiej z dnia 14 maja 2019 r. skierowana do Premiera RP Mateusza Morawieckiego.
4. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających
ogólnopolską bazę danych, w której będą gromadzone informacje o źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1MW.
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Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita
Polska
(Sprawa C-336/16) (1)
(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2008/50/WE — Jakość otaczającego
powietrza — Artykuł 13 ust. 1 — Artykuł 22 ust. 3 — Załącznik XI — Stężenie pyłu PM10
w otaczającym powietrzu — Przekroczenie wartości dopuszczalnych w określonych strefach
i aglomeracjach — Artykuł 23 ust. 1 — Plany dotyczące jakości powietrza — Okres przekroczenia „jak
najkrótszy” — Brak właściwych działań w programach ochrony jakości otaczającego powietrza —
Nieprawidłowa transpozycja)
(2018/C 134/07)
Język postępowania: polski
Strony
Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Herrmann, K. Petersen i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: B. Majczyna, D. Krawczyk i K. Majcher, pełnomocnicy)

Sentencja
1) Rzeczpospolita Polska:

— przekraczając od 2007 r. do 2015 r. włącznie dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 35 strefach oceny
i zarządzania jakością powietrza oraz roczne wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 9 strefach oceny i zarządzania
jakością powietrza;

— nie podejmując odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do zapewnienia, aby okres występowania
przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu był możliwie jak najkrótszy;

— przekraczając dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu zwiększone o margines tolerancji w okresie od
1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r. w strefach miasto Radom, pruszkowsko-żyrardowskiej i kędzierzyńsko-kozielskiej,
a także w okresie od 1 stycznia do 10 czerwca 2011 r. w strefie ostrowsko-kępińskiej, oraz

— nie dokonując prawidłowej transpozycji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,

uchybiła zobowiązaniom ciążącym na tym państwie członkowskim odpowiednio na podstawie art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50
w związku z załącznikiem XI do niej, art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy, a także art. 22 ust. 3 wskazanej dyrektywy w związku
z załącznikiem XI do niej.

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania.
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Zdaniem NIK stwierdzone – zarówno na poziomie centralnym, jak i woje×Ȃ Ïä Ïǡ¦
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ÑĂ××rych substancji w powietrzu w Polsce do znacznie bardziej restrykcyjnych
×¦   Ñ ǡÏä × ÏĂÑ ä×
strategii krajowej (Krajowy Program Ochrony Powietrza).
Rysunek 1
Zasięg terytorialny kontroli NIK

Żródło: Opracowanie własne NIK.
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ǡÏ×Ă  ×  Ǥ×    Ñ ä ¸ĂͳͲ͵ͲͲȂͷͲͲ×ä ǡ   
Ï ¸ĂÑÏĂǤ  ȋ͵ͲͲȂͶͲͲρȀ͵Ȍ¸Ï×Ă 
 ¦ ÏǤ   Ï  ¦ ¸©¦  Ăä©
  Ñ Ā×ÏǤ
ʹͲͳǤǡĂ ¦Ăä    ÑÏ
 ʹͲͲͲȂʹͲͳͷǤ  ä ×ÏÏ 
×  Ñ ÏȋͳͲʹǡͷȌǡȋʹȌ ä ¸ ǡ
ǤǤȋȌǤ
ȏǤ͵ͻȂͶǡͷǡʹȐ

FMZUQOfe_fOfQZUQ
\[cUQ`^fMVQ_`
[NQOZUQVQPZeY
fZMV\[cMņZUQV_feOT
cefcMĐħ^[P[cU_W[ceOT
ZMħcUQOUQU_`MZ[cU
`MWņQU_`[`Ze\^[NXQY
cW^MVMOTA1

ÏÏĂ ¸ ǤÏ ×  ȋ ǡȌ Ï×  ×  Ïä ȋͳʹǡͷΨ× ×¦ 
¸ Ȍǡ   Ï
ͶǤ×ȋÏʹǡͷȌǤÏ ĂĀȋ  Ï Ȍä×Ͷͳ× 
¸  Ǥ   ×    Ï  ĂͳʹǡͻΨǤ
ȏǤͷȂʹȐ
   ȋȀͳͶȀͲͺȌÏǡĂ ʹͲͲͺȂʹͲͳ͵Ï
×¦ä ¦Ǥ Ï
¸ ¦¦ ȋä 
ʹͲͳͶȂʹͲͳȌǤ ¦Ï¸ä××¦ä ¦¸¸ĂÑͳͲʹǡͷǡ × ȋȌÏ Ă
ä× Ñ Ï Ǥ ¦Ï 
Ï ×ä   ʹǤ  ×     ǡ   ÑÏ
Ǥ
ȏǤͶͲȂͶȐ

<[X_WMcPMX_feYOUÚSa
VQ_`VQPZeYfW^MVÈc
A1fZMVS[^_fÚVMW[ħOUÚ
\[cUQ`^fM

×¸¦ǡÏĂ ȋʹͲͳͲȂʹͲͳȌÏ×ä 
 Ï¸ĂÏ× ȋ ͳͲ
ʹǡͷȌȋȌǤ ×
  Ï× ͶΨȂͻͳΨ
ȋͳͲȌ͵ͷΨȂͷʹΨȋʹǡͷȌ ǡ× ¸ 
ä ǡȋȌ  -

:MVcUîW_fe\^[NXQY
fVMW[ħOUÚ\[cUQ`^fM
c_WMXUW^MVa_`MZ[cUĎe
\[ZMPZ[^YM`ecZQ
_`îņQZUM<910<9!
.M<[^MfcYZUQV_feY
fMW^Q_UQ:;2
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
¸Ïͺ͵ΨͳͲͲΨǤ 
 ʹÏΨȂͳ͵Ψ 
Ǥ
ȏǤͶͺȂͶͻȐ
3ĎÈcZÚ\^feOfeZÚ
\^fQW^[OfQĐcM^`[ħOU
Z[^YM`ecZeOT
NeĎMQYU_VMfQń^ÈPQĎ
\[cUQ^fOTZU[ceOT
Mc\^fe\MPWa:;2
QYU_VMf_QW`[^M
`^MZ_\[^`[cQS[

¸Ā×ÏÏ× ȋͳͲ
ʹǡͷȌȋ× ĂǤǤȋȌȌÏ 
ÏȂͶͷΨǡͶͺΨͺͺΨ×Ï  ʹͲͳǤǡä×× ¦ Ï¦ÏÏ   Ǥ×ȋȌ¦ Ā×ÏÏÏ
ȋ͵ͺΨ ÏʹͲͳǤȌȋ͵ʹΨȌǤ
×¸  Ñ×Ă Ā×Ï
 Ï¸ Ñä  ǤĂä©ǡ¸¸ĂÑÏ× ȋȌǡ ¸Ï
ÏĀ×Ï ȋǦȌ
ÏǡʹĀ×Ï Ǥ
ȏǤͷ͵ǡͷͻȂͳǡͳʹʹȂͳʹȐ

Ce_`î\aVÚOQc_\[_ÈN
OUÚSĎe\^fQW^[OfQZUM
cM^`[ħOUZ[^YM`ecZeOT
PXM<910<9!.M<
i NO2[^MfNM^Pf[PaņM
_WMXM`eOT\^fQW^[OfQĐ
c^QfaX`MOUQW[ĐO[ceY
ħcUMPOfÚ[PMXQOQ
ZUQce_`M^OfMVÚOQV
_Wa`QOfZ[ħOU
P[`eOTOfM_[ceOTPfUMĎMĐ
[^SMZÈc\aNXUOfZeOT
c_RQ^fQ[OT^[Ze
\[cUQ`^fM
\^fQPfMZUQOfe_fOfQZUMYU

 ¦ä ¦Ǥ×¸¦¦ ȋȀͳͶȀͲͺȌǡ
×Ă ʹͲͳͶȂʹͲͳä©
Ï××ǡ×  
Ï  ÑäǤĂǡĂ ä  Ï Ïȋ¸Ï× ¦ÏȂ¦ ¦¦ ¸ͳͲȌǡ Ă
  ÑǤ ʹͲͳͶȂʹͲͳ ¸ĂʹǡͷǡͳͲ
ʹ¦Ïä ĂͳͺͲΨǡͳͲΨͳͷͺΨ
   Ǥ¸Ă
ͳͲ¸Ï×  Ï¸
ȋʹͲͲȌǡ  ¸ĂÑȋȌÏ
   Ñ
ȋʹʹͲΨ ȌǤ× ©¸ĂǡĂ
ȋ¦¦ ×Ă Ȍ
¦ Ăä   
 Ï  Ñ
powietrza³Ǥ¸Ă ͳͲʹǡͷÏ ĂĂ
    Ǥ 
×ȋȌǡĂ ¸ĂÏ¦¦© ä© ǤĂ©ǡĂä© 
×Ă ȋĂ¸Ă¦ȂĂÏ  ×
  ǦȌȋ
ä©¸Ïǡ  ³  ¦¸ĂÑ ͳͲǡ××ǡ Ñ 
ͷͲρȀ͵Ǥ
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
×ä ¦  ȌǤä ÏĂǤʹʹʹͲͳͺǤÏ
ä ÏǡĂÏ
ä Ǥ
ȏǤ͵ͺǡͶͳǡͶͺȂͷ͵ǡͳͳͷǡͳ͵ͺȂͳ͵ͻǡͳͶȂͳͶͻȐ
¸Ā×Ï ¦ǡĂ  ×ĂǤ¸Ï
ÏȋͳͲʹǡͷȌ ä© Ï×   Ï Ǥ×Ï
Ï¦ Ñä  ǡ¦×ÏĂ ×ä¦ǡ
Ï  Ñ ×Ï ©¸ǡ× Ā×Ï ǡÏ ×¸ĂÑÏ× ǡ
 ¦   ǤǡĂ 
ä© Ï ¦ 
Ā×ÏÏĂ¦ ä Ăä Ă  ÑĀ×Ï Ǥ
ȏǤͳȂʹȐ

FMZUQOfe_fOfQZUM
\eĎ[cQQYU`[cMZQ
\[fMS^MZUOMYU<[X_WU
_Ú\^fQZ[_f[ZQ
ZM[N_fM^W^MVaXQOf
ZM[SÈĎZUQYMVÚc\Ďeca
ZMce_`î\[cMZUQ
\^fQW^[OfQĐcM^`[ħOU
Z[^YM`ecZeOT

¦ǡ×ǡ
¦ǡĂĀ×Ï ȋÏ ȌǡÏ 
¸ä ȋǦĀ×Ï Ȍ Ï¦ ä©Ǥ×ä ÏÑ
 Ï¸ǤǤǡĂȋÏä©ÏȌĂ ¦ 
Ă  Ñȋ¦   ȌǤ
 × ĂĀ×Ïǡ×¸
Ï¦ä©Ǥ
ȏǤͷͷȂͲǡͳʹͶȂͳʹȐ

@eXW[c[PZUQ_UQZUa
P[ń^ÈPQĎ
\^fQYe_Ď[ceOT
cP^[ņ[Z[^[fcUÚfMZUM
U_`[`ZUQ[S^MZUOfMVÚOQ
QYU_VîfMZUQOfe_fOfQĐ
P[\[cUQ`^fM

   
ÏĂǤ ¸ ×Ă 
   ǡ× ¸¦Ï©
¸ÏÑ¦  ©¸ä ǤÏǡ
Ă ¸ ¦ ×ĂǤĂ
¦ȋ¦×Ȍǡ¦ȋȌ¦
ÏÑ  ȋ c  c ȌǡĂ¦ Ăȋ cȌǤ ÑǡĂ©Ï  ×Ǥ
¸¦¦ ȋȀͳͶȀͲͺȌĂ
  ×ǡ¦  Ï¦ ¸ ä 
   ǡ ¸
¦ ¦¸  ×ä ÏÑ     Ǥä×¸ × ¦   ä©Ă© © ÏÑ×Ă 

:MPYUQ^ZUQ
_W[Y\XUW[cMZe_e_`QY
[OT^[Ze\[cUQ`^fM
\^fQPfMZUQOfe_fOfQZUMYU
[^MfN^MW_\ÈVZ[ħOU
cP^MņMZeOT^[fcUÚfMĐ
UZUQP[_`M`QOfZM
W[[^PeZMOVMPfUMĎMĐ
NeĎe\^feOfeZÚN^MWa
[OfQWUcMZQV\[\^Mce
VMW[ħOU\[cUQ`^fM
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
×ǡ  ÏǡĂ 
×Ă×  ×ȋǤǤ ¦  ä 
×¦Ñ  ǦǡĂ Ȍ ¸
 ×ä Ǥ©Ă×Ă¦
    ×ǡĂ¦   ¦ ä ×ǤĂÏ ×ä  ¦Ïä Ā×ÏÑ¦  ǡ¸ Ï×
  ä ǡÏ
¸¦ ¦ ǤÏ¸¦ȋ͵ǡͷȌ c  Ïǡ Ïǡ¸
 Ā×Ï Ïȋ Ȍͳͷ͵ǡͶÏǡ
 × Ïǡ ä¦
 ͳͶǡʹÏǤ
¦ǡĂ¸Ï¦ä ¦
Ǥ ×¦ǤͳͲǡͲÏǤ
  ʹͲͳͺǤ c  c Ï×
ÏÑ¦ ¦ ¦¦Ā×Ï
Ï ǡ×ä©Ă ä×ȋǡ
Ă ¦ ʹͲͳͺȂʹͲʹͻǡĂ ǡäÏ¦ ä ͳͲ͵ǡͲÏȌǤ

ȏǤʹȂͺǡͳ͵Ȃͳ͵ͺȐ
:UQfNîPZMNîPfUQ
cQ^eRUWMOVM\^feVî`QS[
WUQ^aZWaPfUMĎMZUM
cfMW^Q_UQc_\M^OUM
RUZMZ_[cQS[
\^[OQ_ÈcP[`eOfÚOeOT
`Q^Y[Y[PQ^ZUfMOVU
UceYUMZeń^ÈPQĎ
OUQ\ĎMcNaPeZWMOT
VQPZ[^[PfUZZeOT
\[PWÚ`QYY[ņXUceOT
P[[_UÚSZUîOUM^QfaX`M`Èc
\XMZ[cMZeOTfMPMĐ

  Ïä©ÏǡÏ ä 
  ä×  ȋͳͲ͵ǡͲÏȌǡ¸
 ¸Ï¦Ă ¦¸ × ÑǤä  ĂÑ©ÏĂ äǡ
×ǤǤ¦ʹͲʹͲǤ ¦ ¦¸ä  ¦ 
ǡĂ¦ ¦×   
 × ×Ï   ǡ×Ï¦¸ 
 ʹͲ͵ͲǤä   Ǥ ǡĂ Ñ 
 ¦¸  ȋȌǡ×ǡ
 äĂĂ  Ǥ
ÏĂ ×¦¸  -

 ¸Ïä Ȃ¦¦  
¦ǤǤ ǡ×
ä  ǡ ǡ  ×¦ ¦ ×
 Ǥ
 ÏĂ¦××ÏÑä
ʹͲʹͲǤȋǤͳͺͺǡͷͶǡǤȌȂ 
ͳ͵ͺȀʹͲͳ͵ȀʹͲʹͲͳ͵Ǥ×ÏÑ
äʹͲʹͲǤǷä©Ă ¸ Ñ
ǳȋǤǤ͵ͷͶʹͺǤͳʹǤʹͲͳ͵ǡǤͳͳȌǤ
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
×  ǤǤͳͲʹǡͷȋ×¦ĂĂ Ȍǡ Ăä ĂÏ¦ ©
ÏĂ¸ × Ï Ǥ  ÏǡĂ ¸
¦¦© Ă×  ÏǡÏǡǡ
 Ï ÏĂ ȋ 
 ¸ä ǡ×ȌǤä©×ĂĂǡĂ¦¦× × ǡ
   ×
ȋ ä  ͳͲ¸Ï ΧǡȋȌͻͲΨ
ǡ× ¸ ä ȌǤ ÏǡĂ¦  ǡ¸ ǡ¸¦ ¦  
ä ¦¸ Ï ×Ă
 Ï Ǥ¸ʹͲͳǤ¦¦ 
Ï×Ï  Ï×ǡ
Ă ¦¦¦ ǡ× ¦¸  ÑǤ
ĂǡĂÏ ©¸ä  ǡ¦©ǤǤ
Ñä  Ï 
  ĂǤ 
¦Ñä  
Ï ä ǡ×Ï¦¸ 
×  ÑÏ×ͷÏ¦  
ǡÏäÏ¸    Ï  Ǥ ×Ï
¸ Ă  Ă Ï
×ÏÏ ǡĂ¸Ï×ͷĂ©
  ä ¸ĂÑ  ͳͲʹǡͷǡȋȌ
ä© ǡ
 Ă   ¸¦ĂǤ  ǡ¦ ¸Ăǡ
Ăä©¦¸  ä  
 ͳͲǡʹǡͷǡȋȌ
  Ïä 
Ï   Ǥ ¦
 
 ǡ ×ä  Ăä Ï Ǧ¸  Ï    


 ¸ c
 ×ä  Ï ¸Ïä ×
ä   ͷÏ×ǡǦ͵Ͳ͵ǦͷǣʹͲͳʹǡ
Ăä ¦Ï¦¸ä©ǡ× ǡ
Ă Ǥ
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
 Ā×Ï ÏǤ¸     ¦   Ïä × ¸ǡ¸ä ×¸  Ï¦ä ¦ǡ× 
Ï×Ï  
 Ǥ   ĂÏ¸ĂǤ  ×¦  ©
¸ä ͳͲͲÏä×
  ǡ ¦ä ǡĂÏ¦¦¸  ä Ǥ
Ă¦©¸  ¦ 
 × ¸ ʹͲͲȂʹͲͳͷ
ÏĂÑ¦ȋȀͳͷȀͲͶȌǤ  
 ×ä ǡĂ ʹͲͲȂʹͲͳͷ¦×Ï¸ Ïä© ǡǡÏ¦ ¸
Ï×Ï Ïä Ă¦
Ăä© ¸Ǥ×ĂǡĂÏ Ï¸ä  ä  ¦  
 ×¸ȋ Ïä ¦ Ï
ÑȌǤÏ¦  ×  ʹͲͲȂʹͲͳͷȋǤͷǡÏȌÏ ĂĂ
Ï Ïä   ×× ȋǤͶǡͷÏȌǤ

ȏǤ͵ͺǡͶͳǡͶͺǡͺȂͺǡͳͲͳȂͳͲͶǡͳ͵ͶȂͳ͵ǡͳ͵ȂͳͷȐ
0fUMĎMZUM9UZU_`^M
Ħ^[P[cU_WMc_RQ^fQ
[OT^[Ze\[cUQ`^fM
[OQZU[ZQf[_`MĎe
ZQSM`ecZUQ

  ÏÏcǡĂ¸¦Ï 
ÏÑ Ï 
Ïä   Ǥ
cÏÏ¸
Ñ    ¦Ï ǤÏĂäÏǡĂÏ
c¸ʹͲͳͶȂʹͲͳȋ ×Ï Ȍ¸¦Ï
ÏÏä ¸ä Ǥ 
Ï ×ä ǣ
    ǡ¸¦   
ÏÏÑ  ȋä©× ¸ǡ¸ ä 
ȌǢ
  ä ÏÑ  Ă 
Ǣ
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    × ¸ 
ʹͲͲȂʹͲͳͷ   ÏĂÑ  ¦ ȋ Ǥ ʹͲͻȀʹͲͳȀȀͳͷȀͲͶȀ Ȍǡ
  ʹͲͳǤ

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
  ×ȋ Ȍ ×¦ä¦
 ×Ă¦   ¸Ïä  ä  ÏÑ  Ǣ
  ¦  ÏÑ ×ä  ¦Ïä 
Ā×ÏÑ¦  Ǣ
  ×  ¦  ¦×ǡ×Ï¦¸   ×ǡ ×ä ¸  ×Ï 
Ñä  
 ǡ Ñc
 ǡ¦Ǣ
 × ¦  Ï ǡĂÏä ä¦ä ¦Ȃ¸¦ 
×Ă×¦  
¸ǡ  ʹͲͳͶȂʹͲͳǡ× 
Ïä ÏÏ¦  ÏÏ ä ͻͶÏȋͻͶǡΨ×Ï
 ×Ï ȌǤ
ȏǤͺȂͻͻȐ
  ÏÏ¦ Ï ¸   ¦ 
ǡĂ ¦ ÏĂ Ñ Ǥ
Ǥ ĂÏ×Ïä Ï ÏĂ¦  Ă  ¦ 
¸Ñä  Ï ǡ×Ă¸ ǡ
ÏÏ× ¦ǡ  ×Ï ǡ× ¦
Ă ä
Ï  ÑǤ×  × Ñ¦  ǡ¦   Ă¦  ǤǤ Ñ   
Ă × 
 ¦ǡ¸Ïä ¸ ¦ Ȃ ȂÏ ¸ ä ÏÑ ä 
Ǥ ΄ÏǡĂ
 ¸  ǡ
ͲǡͲ͵Ψ   × Ï
   ¦ ǤÏ×× 
ÏǡĂ Ï©ʹͲΨĂĂ¦  Ǥ   

0fUMĎMZUM9UZU_`^M1ZQ^SUU
c_RQ^fQYMVÚOQVc\Ďec
ZM[OT^[Zî\[cUQ`^fM
NeĎeZUQce_`M^OfMVÚOQ
UZUQMPQWcM`ZQP[_WMXU
\^[NXQYafcUÚfMZQV
fZUQP[_`M`QOfZÚVMW[ħOUÚ
\[cUQ`^fM

΄ Ï ¸ ǡ  ǡ× ¸¦ 
   ¸ĂÑ ʹ ǡ Ï×    ¸    ȋO×Āǡ
 ǡ×ǡǡ ÏȌǤ
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
ÏǡĂĂ
× ͳʹä ¸Ï
 Ï¦  ȋȌǤ
¸ Ï×ǡĂ¸ä©¦    ¦Ñ    ĂͳͲͳ
¸Ǥ ȋÑ ʹͲͳǤȌȂ×Ȃ ÏÏĂÑ ¦   ¸Ă 
Ï  × Ǥ
ȏǤͳͲͲȂͳͲͻȐ
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0fUMĎMZUM9UZU_`^M
>[fc[VaU2UZMZ_Èc
MZM_`î\ZUQ9UZU_`^M
<^fQP_UîNU[^Of[ħOU
U@QOTZ[X[SUUc_RQ^fQ
YMVÚOQVc\Ďec
ZM[OT^[Zî\[cUQ`^fM
[OQZU[Z[\[fe`ecZUQ

  Ï ×ǡ¸¸ ä  Ï
¦ ä  ǡʹͲͳǤ
¦¦ Ï×ÏǤ×ä ÏǡĂ ÑÏ  ä ǡ¦
¸ ×¦  ¸
ä Ăä Ă 
 ¦Ñ  Ï
Ï¸ ¦ ¦¸ ä Ǥ
ȏǤͳͲͻȂͳͳͳȐ

C_fe_`WUQ
_W[Z`^[X[cMZQ
_MY[^fÚPec[VQcÈPf`c
cecUÚfMĎe_Uî
f[N[cUÚfWa
\^feS[`[cMZUM<;<
XQOffacMSUZMfNe`
[SÈXZQa^QSaX[cMZUM
\^McZQc`eYfMW^Q_UQ
`eXW[cZUQW`È^eOT
\^fe\MPWMOT\^[S^MYe
`QaY[ņXUcUMĎe_Wa`QOfZQ
fM^fÚPfMZUQ\^[OQ_QY
\[\^MceVMW[ħOU
\[cUQ`^fMc_WMXU
c[VQcÈPf`cM

¸© ¦×× Ï
äÏ  Ïǡ× ¦Ï ä  ͳͲǡʹǡͷǡȋȌʹǤ
×¦ ¸
  ×ǡ¸ Ï¸¦ ¦ǡĂ  
× ǡ ×Ă ¦ä ¦ ¦¦ä ×Ǥ ¦ 
×Ï×ä¦Ǥ
¦ä ¦  Ï¸×
ä¦ǡ ¦
× Ï×Ǥ©×ĂĂǡĂ¸¦Ȃä
Ïä ʹʹʹͲͳͺǤȂä¦Ï × × Ǥ
¦¦ äÏ ä  ×  Ā×Ïǡ×
 ä   Ā×ÏǡÏä  ä  ¸  ȋ ä©
ǡȌǡĂ ×  ¦¸ ¸ ÏÑ  Ǥ
ÏǡĂ ä  ×¦
Ï×Ă  ä  
 ä ×  ǡǤ ×  ǤÏ¸  × ÏÑ ĂÏ× ×¸

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
×ĂǤä©ĂĂǡĂ ¦ 
 ×Ï   ×Ă¦   ¸ ä  
ÏÑ  ä  ǤÏÏä ÏÑ  
Ñǡ×Ï¦¸ ä ǤĂÏ×Ă  c ¦   Ñä ǡĂÏ¦¸
äĂä  
 ÑǤ
ȏǤͳͳͳȂͳ͵͵ǡͳͶͷȐ
¦¸    ¦ ǡĂ   ÏÑ  
ȋ ʹͲͳͶȂʹͲͳȌ × × ¸ ¦  ¦ ä  ÏĂ¦¦  
Ǥ   ǡĂ¦¸  × ͳͲǡʹǡͷȋȌĀ×Ï  ǡĂ¦ ÏÑ  ǡĂ¦©
 × ×ʹͶͻͻǤĂÏĂ¦¸ ×  
ȋȌǤ   Ă¸  ÏĂÑ¦¦ 
ǡ ä  ¦Ă  ä
  ǡĂȋȌ ¦Ïä ä  ×  ǡ¸Ă  Ă¦Ă ä××Ǥ
ȏǤͳ͵ͳȂͳ͵͵Ȑ

@QY\[^QMXUfMOVU
PfUMĎMĐZM\^McOfeOT
cXM`MOT x"
VQ_`ZUQce_`M^OfMVÚOQ
P[\QĎZQV^QMXUfMOVU
fMĎ[ņQĐ<;<
c\^fQcUPfUMZQV
\Q^_\QW`ecUQOfM_[cQV
M`eY_MYeY
ZUQP[\^[cMPfU
P[fMĎ[ņ[ZQV\[\^Mce
VMW[ħOU\[cUQ`^fM

¦×¸¦ÏÑ¦  Ǥͻä¸Ï ʹͲͳȂʹͲͳ
Ǥ Ïǡä¦  ǡ× 
¸ä©   Ïä ¦Ā ¸ä ×Ǥ¦ ¸
 × ʹͲͳǤǡĂ¦×  ÏĂ©Ï
¦ ä Ǥ
 ¦ÑȋÏ  
Ăä  Ñ Ï 
Ï×Ȍ¦   
 ¦ ä Ǥä  ¦Ïǡ  
 ä  Ï× 
×Ï¦  ä© ×  Ǥ

ȏǤͳ͵ͶȂͳ͵ǡͳ͵ȂͳͷȐ

?MY[^fÚPec[VQcÈPf`c
[NVî`eOTW[Z`^[XÚ
_W[^fe_`MĎefa\^McZUQĐ
P[\^feVîOUMaOTcMĎ
MZ`e_Y[S[ceOT
XQOfY[ņXUc[ħOU
W[Z`^[XUcP^[ņQZUM
`eOT\^fQ\U_Èc
_Ú[S^MZUOf[ZQ

×  
ȋȀͳͶȀͲͺȌä© ×
ÏǤ äĀ  Ï× ȋȌ ×ǡ ǡǤʹͲͳͶȂʹͲͳǡÏĂ
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
0[\[fe`ecZeOT
M_\QW`ÈcY[ņZM
fMXUOfeÜfYZUQV_fQZUQ
aħ^QPZU[ZeOT\[fU[YÈc
fMZUQOfe_fOfQZUM
\[cUQ`^fMZM[N_fM^fQ
cUîW_f[ħOU
_W[Z`^[X[cMZeOT
c[VQcÈPf`c
c\Q^_\QW`ecUQ
W^È`W[[W^Q_[cQV

×ä ä ʹͲͳͳȂʹͲͳ͵ǡ¦
×ä¦ǤĂ©ǡĂĂ××ǡ
ʹͲͳͷȂʹͲͳÏ Ăä¦ 
 Ï¸Ă¦¦× ǡ 
Ï¸Ă × ¸ĂÑÏǤ
ǡ× ¦  
ä ʹͲͳͶȂʹͲͳ 
×ǡä© ¦ ¦ Ï×
 ǡ×  Ï ÑǤÏ×ȋͻǡͳȌ
¦   ×ĂÏ¸ĂͳͲǡͻͲΨÑ ×ȋͳǡͲȌ
 ¸ĂȋȌǤ
ȏǤͳ͵ͺȂͳͶͲǡͳͶȂͳͶͺȐ

?W[Z`^[X[cMZQSYUZe
ccUîW_f[ħOU\[_UMPMĎe
ZUQce_`M^OfMVÚOQ
ń^ÈPĎMPMZeOT
P[_fOfQSÈĎ[cQS[
fM\XMZ[cMZUMPfUMĎMĐ
ZM\^McOfeOTcfMW^Q_UQ
[S^MZUOfQZUMZU_WUQVQYU_VU

 ä×ͳ͵ ȋ͵ͳΨȌÏ
 ×Ï¦ ¸Ā×Ï Ǥ  ¦ ¸ä  ǡ
¸  × ¦Ǥ  ¦ ä 
Ïä ǡ
Ï ¦  ǡ×Ï×¦
 ¦ ä Ǥ ǡĂ Ā×Ï Ǧ
ǡĂ¦  Ïä©
 ǡĂ©
ä ȋĂä ä× Ă×¦Ñ  ǡ
  Ȍä 
  ȋ Ă×¦Ñ  
ȌǤǡĂ ¦ Ā×Ï ¦ ÏÏÑ   ×  ǡ×Ă
ä  Ā×Ï¸ 
¦ × Ǥ¸¦Ă
Ïä  
 cȂÑ  Ñ
  ǤǤ ä Ǥ

ȏǤͷͷǡͻͲǡͳͳͺȂͳʹʹǡͳͶʹȂͳͶ͵Ȑ

:UQc_fe_`WUQSYUZe ÏÏÏ¦  [NVî`QW[Z`^[XÚaPfUQXMĎe Ā×Ï  ͺͳͷǡ͵ÏȋͺΨ×Ï×
cXM`MOT x"
¦  ΅Ȍǡ P[RUZMZ_[cMZUM
 Ï  ¸Ñ ZMXUWcUPMOVî
NÚPńceYUMZî
ZUQQRQW`ecZeOTń^ÈPQĎ
΅ Ï ÏÏÑ¦   Ā×Ï
OUQ\ĎMZM\MXUc[_`MĎQ
 ȋǤǤ×ǡ ǡ
cS[_\[PM^_`cMOT
 ǡ  ä Ă  ǡ  × Ƭǡ
P[Y[ceOT
  ȌÏÑÏ¦  ȋǤ 
 Ǧ  ȌǤ
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
¦  ¸ ä ¦ ¦ǤȀͳȀͲͷͽͼÏǡĂĂ¦ä ¦
 ͳͲ¸ × ¸ÏÏÏ¦  
Ï Ǥ ʹͲͳͶȂʹͲͳ ǡĂ¦ Ñ ¸ ×   
Ïǡ¦ Ïͳ͵ ȋͷͶΨȌǤÏ  
Ï   Ï
¸Ǥ   Ă
Ï   ÏÏ¦ × ǡ
 ʹͲͳȂʹͲͳͺ ¸ĂÏÑĂ¦ ¸ Ā×Ï Ï
ÏǤ
ȏǤͳͶͻȂͳͷͲȐ
  ¦¦ ȋ¸ ¦¸ ä Ȍ
 ¦¸  ÏÑ    ÑĀ×Ï  Ā¦ǡ
ĂĂ ÏÑ
ȋʹͲͳͶȂʹͲͳȌȂ¦Ȃ¦ 
 ¦ ¦¸ ä 
 ä × ǤȏǤͳͶ͵ȂͳͶȐ

?WMXMU`QY\[
PfUMĎMĐZM\^McOfeOT
c_W[Z`^[X[cMZeOT
SYUZMOTxfceVÚ`WUQY
7^MW[cMx_ÚPMXQOQ
ZUQce_`M^OfMVÚOQ
P[[_UÚSZUîOUM
[OfQWUcMZQV\[\^Mce
VMW[ħOU\[cUQ`^fM

Ă¦¸ Ñä  × 
  ÑÏÑ   ×  ǡ¸× ä ǡ
¸ä × ÏÏĂä 
 ×ǤĂ Ï¸ Ā×Ï  ¸ä ×
¦  ¦Ñ¦    Ǥ¸ä© ÏÏÏ ä×¸ ǡ
Ï¸ ǡ×
¸×ÏÏ¦
 ǤÏ ä Ï¦ ¦ä 
  ǡ Ȃ¦ ¸
× ¦ÏȂ ä×    Ǥ ä× ǡ
   c ¸  c ȋÏä  ×¸ ¦ Ȍä Ï¸ʹͲͳͶȂʹͲͳͶǡͺÏͷǡͺÏǤ
 c ¸ ä× × ÏĂ¸-

:UQfNîPZMP[[_UÚSZUîOUM
ceYMSMZQV\[\^Mce
VMW[ħOU\[cUQ`^fM_WMXM
PfUMĎMĐZM\^McOfeOT
cfMW^Q_UQ[S^MZUOfQZUM
ZU_WUQVQYU_VU
\^fQW^MOfMĎMY[ņXUc[ħOU
RUZMZ_[cQcUîW_f[ħOU
_W[Z`^[X[cMZeOTSYUZ

ͽͼ              Ï  
    × ä¦ ȋ Ǥ ͳͻͳȀʹͲͳȀȀͳȀͲͷȀȌǡ 
 ʹͲͳǤ
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
  ȀͳȀͲͺͷ¹¹ǡ¦ ǤǤǡĂ
ÏÏ ä× ǡ
 ¦  ä×Ï ä©¦×
    ×   ÑĂä  Ǥ
× äĂ©  ÏÑä¦ ¦ǡ¸  ×  Ǥ
  ʹͲͳͺǤ c  c Ï
 ȋ Ā×Ï ÏȌǡ×¸ä×ä Ă  Ǥ

ȏǤͻȂͺǡͳ͵Ȃͳ͵ͺǡͳͳȂͳ͵Ȑ
@eXW[VQPZMSYUZM
cP^[ņeĎM\^[S^MY
[_Ď[Z[cefM\QcZUMVÚOe
^QW[Y\QZ_M`îf`e`aĎa
fcUîW_f[ZeOTW[_f`Èc
[S^fQcMZUM\[XUWcUPMOVU
W[`ĎMZM\MXUc[_`MĎQ

×ǡÏ¦ ¸
Ï¸ × 
ĂÏä×Ï
Ï Ǥ¦ǡ  
Ǥ×ǡĂÏͳ͵ Ǥ  ¸ĂÏ ¦ ä ¸Ñ
Ǥ
ȏǤͳͷͲȐ

0fUMĎMZUMUZR[^YMOeVZ[
QPaWMOeVZQZM`QYM`
\^[NXQYM`eWU
fMZUQOfe_fOfQZUM
\[cUQ`^fM\^[cMPfUĎe
c_fe_`WUQ_W[Z`^[X[cMZQ
SYUZe

× 
 ¦  ȋȀͳͶȀͲͺȌ¦Ï 
ÏÑ¦  ¸ää Ñ ×
  Ǥ  ÏǡĂÏÏ Ǧ  ¦ ǤĂ ʹͲͳͺǤ
Ï ǡĂ ©  Ăǡ ¦  ÏÑ Ǧ  Ǥ
¦ä Ă¦ää Ñ ×ä×ä ¦Ă Ă
 ÏÑ  ǡ¸ ä ĂǡʹͲͳͷǤ¦×Ïǡä×¸  
 Ǥ ǤǤ© × ȋͲ×Ȍǡ× ×ä Ă×¦¦ ǡä×¸ Ă ǡǡ
 ĂÑ ×Ï  Ā×Ï  Ǥ
ȏǤͳͷͺȂͳͳȐ
Ă ÏÑĀ Ă 
¦ ¦ Ñ×   Ñ ÏǤǤÏ¹¹          Ïä  Ï ×    
äȋǤʹͲʹȀʹͲͳȀȀͳȀͲͺͷȀȌǡ  ʹͲͳͺǤ
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
ÏȂ ǡĂ×  Ïä 
¦×¦  ͳͲǡʹǡͷȋȌǤ c  ǡĂ Ā¦ǡĂ 
Ǥ× ¸ĂͳͲȋȌ¦ Ñ
¦ ©  ¦ Ǥä©¦ Ñ
Ă© Ï 
  ¸Ǥ× äÏǡĂĂä    
Ï ×Ï   ¦    ä  ¦Ñ   ÑǡĂ
  × ¦  Ǥä©ĂǡĂ× ÏĂ 
 äǤǤʹͲʹͲǤ ¦ ¦
¸ä  ¦ ǡĂ¦ ¦×
   ǡ ä 
¦×¹²Ǥ
ȏǤͳͷͳȂͳͷȐ

FQcfSXîPaZMce_[WU
\[fU[Y_`îņQĐ
ZUQW`È^eOT_aN_`MZOVU
c[`MOfMVÚOeY
\[cUQ`^faVQS[VMW[ħÜ
cQcZÚ`^f\[YUQ_fOfQĐ
Y[ņQZUQScM^MZ`[cMÜ
OMĎW[cU`QV[OT^[Ze
\^fQPZQSM`ecZeYU
_Wa`WMYU
fMZUQOfe_fOfQZUM
\[cUQ`^fMfQcZî`^fZQS[

 ȋȀͳȀͲȌ¹³¦ǡĂ ¦ Ï¸¦¦¦ ×¦ ¦ä Ǥ
¸¦¦ȋ××ĂÏ¸ Ȍǡ ¦Ï  
¦ ¦¦¦ǡ  ʹͲͳǤ 
×Ă¦  Ï¸×ʹͲͳͶǤ¸  ǡĂ
    Ï ǤÏ×Ă¦   × 
 ʹͲͳǤä Ï¸ͳǡͺΨͺǡͺΨǤ¸ä × ¸ Ăǡ
¸©Ăä ×ǤO¦   ¸ͳǡͻΨ¸ Ă Ǥ
ȏǤͳͷȂͳͷͺȐ

FM^fÚPfMZUQ`Q^QZMYU
fUQX[ZeYUZUQ_`MZ[cUĎ[
U_`[`ZQS[c_\M^OUMPXM
\^[OQ_ÈcfcUÚfMZeOT
f\[\^McÚVMW[ħOU
\[cUQ`^fM

    ¸ĂÑʹ¸¦ʹͲͳ͵Ǥ    ǡ Ï
ȋͳʹʹΨͳͲΨ ȌǤ ʹ   ä ¦ ä    ÏÑ¦ ä ¦Ă
 ¸ Ñ  ÏÑ ¸ ¦  ä©Ǥ   ¸

<Q^YMZQZ`ZQ
\^fQW^[OfQZUMcM^`[ħOU
Z[^YM`ecZeOT
NO2ZM_`MOVMOT
W[YaZUWMOeVZeOT
ħcUMPOfÚ
[ZUQ_Wa`QOfZ[ħOU
_`[_[cMZeOT^[fcUÚfMĐ
cfMW^Q_UQ[S^MZUOfQZUM
QYU_VUfQń^ÈPQĎXUZU[ceOT

¹²  ××ÏÑäʹͲʹͲǤȋǤͳͺͺǡ
ͷͶǡǤȌǤ
¹³     ¦¦¦ȋǤͳͷͺȀʹͲͳȀȀͳȀͲȀ
Ȍǡ ʹͲͳͺǤ

27

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
¦ä   ÏÏ¦ × Ǥ¸ ¦
Ȃ ¦ ¸   × ×ĂĂ¦   ×
Ȃ¦ ¦  ©
Ï ×ǡ×Ï    Ǥ ĂÏ¦× ×
 ǤȀͳȀͲʹͺͽ  ÏÏä©× ¦   ǡ¦ 
ǤǤǡĂ¸¦  Ñ Ïǡ×   ÏÏǤ
ȏǤͻȂͻͺǡͳͲͶȂͳͲǡͳͷȂͳͺȐ

ͽ     × ȋǤ
ͳͺͶȀʹͲͳȀȀͳȀͲʹͺȀ ȌǡʹͲͳǤ
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4. WNIOSKI
ä© ××Ă 
Ȃ¦ÏÏä©Ïǡǡ
Ǧǡ ǡÏ¦¦Ă¦ǡ 
¦¦ǡĂ ǡ 
¸Ă ÏȂ  
 Ǥ ©
¸  ×ä ǡ
×ǡÑ¦  ǡ ǡĂ  ǤĂÏÑ
¸ ä  
¦ä  ä  
ä×  ÏǤ
×  ¦  
ȋȀͳͶȀͲͺȌǡ ¦ǡĂÏ
Ïä ×¦  ¦ä ¦ Ǥ¦ ×ä 
ʹǤ
Rysunek 2
Porównanie wybranych wydatków i kosztów na tle Produktu Krajowego Brutto za 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK z uwzględnieniem danych wynikających z raportu Economic cost of the health impact of air pollution
in Europe, Światowa Organizacja Zdrowia, 2015 r.
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WNIOSKI
      ¦
ʹͲʹͷǤĂ ×  
 ¸Ǥä  ©   ǡÏĂ c  c ȋÏä  ×¸ ¦Ȍ ¸ʹͲͳǤÏ
Ă  ×¦    Ǥ
ʹͲͳͺǤ äÏ
 ǡ×
¸ä×ä Ă  
ǤÏ×Ā×Ï  
 ä© ¸
Ï  × ¦  
 Ā×Ï Ï  
¦Ă ¦¸ × Ñǡ
× ¸ ×äÏĂÑ
¸ Ǥ
 × × ¦
ä ¦  ä  ǡ×Ă¸ 
ä × 
 ȋȀͳͶȀͲͺȌǤ  × ¸ä ×  ¦Ă¦¸ 
×ǡ× ÏÏǤ
cÏ¦  ¸
×  ÏǡĂ Ȃ ¦ 
 ä×   
 ¸ ¸  ä 
ǡ¸  ÏÑȂ  ͽǤ  ¸ǡ
ĂcÏ¦ 
ä     ¸ ¸ Ā×ÏȋǤä ×
  × c äÏȌǤ
 ¦¸   ä 
 × ×ǡĂ¦
  ä ȋ ¦ ȂÏ¦ 
ǤͳͶǤ Ï¸ ×¸ 
¦ȂͻȌǤ  
c ¸ä   × × ǡ

ͽ  ǤǤǡ Ă   ʹͲͳͺ Ǥ ¦   c    
  ä  ¸
¦   ä×
 ×  Ǥ  ʹͲͳͺǤÏ
¸ c  c  ¦ ϐ
Ǥ
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WNIOSKI
 ¦  ä¦äĀ×Ă¦   ¸  ÑǤ
ä©ǡĂ¦
 ¦c  
ʹͲͳͺǤ  ¦  
  ͽ ×¦Ǥ×Ă
¦ǡ ¸ ä©  ȋ 
¦×äȌ ǤǤ ÏÑ  ǡ ä ¦¸  
 ×ÏĀ¸ȋȚͳͶǤͳͶͷȌǡ
 ¦¦  
¦¦ä ÏÑ     ×ǤĂ¦¦ä¦
Ā×ǡä×  ǡ
   ä ǡ ¦Ǥ¸  Ă
×Ă©¸ ǡĂ ×ÏÑ  ǡĂ¦¦ 
 ¦Ăä¦   ×ǡ
 ×ä ¦ ä  ×  Ā×Ïǡ× ä   Ā×Ïǡ
Ïä  ä  ¸  ȋä©ǡȌǤä©ĂǡĂ
 ×ǡ×¦ ǡÏ
  Ă ×ǡÏ
 ×Ă × ǡ
  ¦Ïä    ×¸×ǤĂ¸
Ă©cǡĂ  cȂÑ  Ñ
  
ä ǡĂ  ¦   ¸¸©Ï¦ ¸Ǥ¦ ccǡ¦×ǡ Ăǡ×  
¸¦ ©Ǥ×  ǡ ¦   ¦  Ă×¦Ñ   Ā× Ïǡ
cÏǡĂĂä  
äǤ   Ï
ͽ ǤǤǤͳͳʹͲǤ
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WNIOSKI
  ä  ǡ¦Ñ
   ǡ×ǡ
 Ǥ Ï×
    
 ¦×ǡ   
ÏǤc¦Ï     Ǥ  ¸ǡĂ ×Ï
 ¦ Ā×Ï ¦¸  
¦ ¦ä ǡ ×ä 
ÏÏÑ   ×  ǡ ¦ × ǡ
ĂÏä   cȂÑ  Ñ 
 Ǥ
¦ ǡÏǡĂ
¦ ä ¦ Ȃ×ȂÏĂÑ ¦ 
¦ ¸Ă Ï  × ÏÏ ×Ïǡ× Ï
¦ ¸  Ǥ× äÏǡĂÏä ä 
¦Ï¦ä ¦¸
  ÏÏ ×
¸  ÏÑǤ
× ǡÏǡĂÏĂ¦Ñä  Ï ¦ Ñ¸ ǡ 
ÏäʹͲͳͺǤĂ ä ¦
ǡĂ¦ÏÏ × Ǥ
¸ ä  ÏǡĂ
¸Ï¦ ¦
 ʹͲͳͺǤ ¸¦
 ¸Ǥ× ä ¦¦äǡ×Ï Ï×
ÏǤ   ¦ ͽǡĂ ʹͲͳͺǤÏ
 ¦ÑÏ×Ïǡ
×¸ ¦Ñ  Ï¦   ¦Ǥ 
 Ï×¸¸Ñ 
  ¦¦Ǥ

ͽ ǣȀȀ Ǥ ǤǤȀȀͳʹ͵ͳͲͷͲȀȀͳʹͷͲ͵͵ͷʹ͓ͳʹͷͲ͵͵ͷʹȂ¸
ʹͳʹͲͳͺǤ
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WNIOSKI
¦ ¸ǡ×Ă ×
 ǡ  ×  
×ǣ
ͳǤ ×   <^QfQ_>MPe9UZU_`^Èc
Ï¸ä ǡ ä 
ä ǡ¦   Ï¦¸ǡ ×¸ä  
 × ÏÑä ×ä ¦Ñ
 ǡǤ
ǤǤ© ¸   ÏÑ
¦      ÑǦ¦  ä 
 ×Ñǡ×¸
 ©ͳͲͲÏä×  Ǥ
ʹǤ  ÏÑ 
   ǡ¸
ǤǤǣ
 Ȃ  Ñä  Ï ǡ× ä ¦ ¸ä  Ǣ
 ×cȂĂ
× ǡ     ¦Ñȋ ǡȌ Ā×Ï  
ȋ ×Ïǡ×ǤʹͳȂʹʹ
ÏȌǤ
͵Ǥ   Ï  Ïä   ȋ  ǡ¦  ¸
×Ă ×  ȌǡÏä  
×ä ¸ 
    ǡ
¦   ×ä Ăä©× 
ȋ¸ Ā×ÏȌǡ 
×ȋĀ×ÏȌǡĂ ¸×¸   ¦ä ¦Ǥ
 ¸
 ÏÑ ǡ ×ä 
 ä×    
 ¸ȋ ×Ïǡ×
ǤʹͲȂʹͳÏȌǤ
ͶǤ ǡ¦ ×Ă
×¦  ¸Ăä Ï
 ǡ×Ï¸ ä  ǡ× Ï
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WNIOSKI
ä ǡ¦
×ȋ ×Ïǡ
×ǤʹͲȂʹͳÏȌǤ
9UZU_`Q^Ħ^[P[cU_WM

ͳǤ ¸¦cͳͳäʹͲͳʹǤ
× ×ÏÑ× ͽ΄ǣ
 ¦ ×Ă¦   ¸Ïä ǡä  ä  ÏÑ   Ā×Ï
  ǡǤǤ Ā×ǡ ¦¸ ×  ǡ
×Ă×ä   ×
 ÏÑǢ
  ×¦ǡ ×ä ä ä  ×  Ā×Ïǡ× ä   Ā×Ï
ǡÏä  ä  ¸  Ȃ ä©ǡǡĂ
 ×  ¦¸ ¸ 
ÏÑ  
ȋ ×Ïǡ×ǤʹͲȂʹͳ
ȂÏäǤʹʹȂʹ͵Ȃ
¦×ÏȌǤ
ʹǤ ¦×Ï Ï 
× 
  ¦Ñ ¦  
Ă  Ăä  ä   Ā×ÏǦǡǤ
  Ïä  Ȁ
Ă×¦Ñ  Ïȋ ×Ï
ǡ×ǤʹͶȂ ¦ 
Ā×Ï  ÏȌǤ
͵Ǥ ¸ ÏÑ ä×¦  × 
 ȋ ä Ȍ  
 Ă  
¸ǡ ¦   × 
¦××ȋ ×ÏǡǤͻͲȌǤ
ͶǤ Ă¦   ä ÏÑ
  Ă 
ÏĂÑ × ȋ ×Ïǡ
×ǤʹͲȂʹͳȂÏä
ÏȌǤ

ͽ΄ ǤǤʹͲͳʹǤǤͳͲʹͺǤ
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WNIOSKI
ͷǤ ¸ ×Ï  ¦
Ñä  ¸ä  ǡ
¸ ȋȌ ȋ ×Ï
ǡ×ǤʹͳȂÏ
äÏȌǤ
ͳǤ ÏĂÑ¦Ñ 9UZU_`Q^1ZQ^SUU
ä  Ï ǡ ×ä ¸ ×ä Ï×ǡ ǡ 
  ä
Ï  Ñȋ ×Ï
ǡ×ǤʹͳȂʹʹȂÏ
ÏȌǤ
ʹǤ ä ¦Ñä  Ï Ï
 ¸ȋͷǡ¦Ȍ Ăä ǡÏ××ȋ ×ÏǡǤͳͲͶȌǤ
͵Ǥ c Ï¦×Ï ¸Ï ×
 Ï  ÏĂÑ
 ¦ ¦ ¸Ă Ï  × ǡÏ ä  ä ä×
  ȋͳͲͲÏȌ ¦  
Ā×Ï Ï ȋ ×Ï
ǡ×ǤʹʹȂÏ
ÏǤͺȌǤ
ͶǤ  ¸¸ ¦
¦Ăä  Ă×
×Ă   ä×
ȋ ×Ïǡ×ǤʹͳȂʹʹ
ȂÏÏȌǤ
¸ ÏÑ ä  Ï 9UZU_`Q^
ÏÑ   ¦- <^fQP_UîNU[^Of[ħOU
¦¦ Ï×Ïǡ¦ ¦ U@QOTZ[X[SUU
¸ ×ĂÏ×  ÏÏ¦  ÏĂ
Ï×¸¦ȋ ×ÏǡǤͳͳͲȌǤ
ͳǤ ¸ ×Ï c ¦- 9UZU_`Q^FP^[cUM
×Ñä  ¸ä   Ăä  cä 
×ä    
 ǡ¦ǡ
ǤĂÏ ×
  c
 ××  ×35

WNIOSKI
  cȋ ×Ï
ǡ×ǤʹͳȂÏ
äÏȌǤ
ʹǤ ¸ ÏÑ¦   Ñ
ä ¦×¸  
ÏȋȌ×
ä Ă¦Ñ  
 ¸ĂÑ  ȋǤ   Ȍǡ×
Ï©ǤǤ¦  ä 
 ¦ÑǡÏ  ×  
ȋ ×Ïǡ×ǤʹȂʹ
Ȃä©¦ ÑÏȌǤ
͵Ǥ ĂĂä  Ñ  ¦  
   Ï Ñ 
ä×  ǡ ĂĂ
  ¸ĂÑ×  ǡ
Ï ȋȌĂǡ
Ïȋ ×Ïǡ×
ǤͳͷȂä©¸ ¸Ï
ä ÏȌǤ
<^QfePUaY?QVYa

× äǡǤǤͳͷʹ͵
ͳͻͻͶǤĂ ͽ΅ǡ¦  ¦ ¦
ȂȂ ä ¦ÏÑÏ   ǡÏ  Ā×Ï  ǡ× Ï×¦ ¦ ä ǡ 
×¦ Ï  ǡ×¸©
 Ï ǦǤ
 Ăä ¦¸  ä 
Ă×   
 
 Ȃ ȂĂä 
Ï ǦǤ ©
¸ǡ¸¦ Ă
  ×ǣ
 ȏÏ ȐĂä Ï 
¦    ǡ¦  ¸  Ï   ǡ
 ȏäǡͷȂͳͲȐ¦Ï¦ ¦  ×   Ï    Ăä 
      ×ǡ
 ȏÏǡʹͲȂ͵ͲȐ Ï ¸ä ȋǤ Ă ¸ͽ΅ ǤǤʹͲͳǤǤͷʹͶǡǤ
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WNIOSKI
 Ȍ Ï 
Ǧǡ× Ă¦Ñ¦     ¸Ï¸ ×
 Ā×Ï ÏǤ
Ă ©Ă¸
 ä  ä ǡ¸ĂÏĂÑ
 ¦   ¸Ă 
Ï  × ǡ× ¸  ǤǤ
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5. B,ņ9405>E0BD94646:9?=:74
ͷǤͳǤ ä©
6MW[ħÜ\[cUQ`^fM
VQ_`[_`M`QOfZeY
QXQYQZ`QYħcUMPOfÚOeY
[_Wa`QOfZ[ħOU
\[PQVY[cMZeOTPfUMĎMĐ
ZM\^McOfeOT

ä© ¦×Ă 
× ǤĂ¦ 
ä©Ā×Ï ×   Ñ
 ¸¦ Ǥ ¦¸
×ĂÏǤä©ĂĂ
Ï©ÏǡǤǡ×ä©Ǥ  ¦Ï×  ȋ¦ 
Ïä  ÏȌǡ¸Ǥ Ïää©ȂÏ ÏĂ ȋȌȂä ©¸ ä  ä ÏÑÏ     ;ͼǤ

<[fU[YeZ[^YM`ecZQ

ä©Ăä  
w powietrzu²¹ ²²
 ²³Ǥ ǡ  ǡ
¦  ǡ×Ï
¦Ǥ¸¦ǡ¸
 ¸ǡ Ïͳͳ  ǡǣͳͲǡʹǡͷǡȋȌʹǤ ä    ͳǤ

Tabela nr 1
Wartości kryterialne dla głównych zanieczyszczeń powietrza w Polsce
Oznaczenie
substancji

Okres
ä
wyników
pomiarów
ʹͶ

ͳͲ

ʹǡͷ
ȋȌ









ͳ

ʹ




Rodzaj
ä 
kryterialnej

 

 

 

 

 

 

 


poziom


miary

  ¸ä©
przekraczania poziomu
normatywnego w roku
kalendarzowym


¦¸ 
poziomu
dopuszczalnego

ͷͲ

ρȀ͵

͵ͷ

ʹͲͲͷ

ͶͲ

ρȀ͵

-

ʹͲͲͷ

ʹͷ

ρȀ͵

-

ʹͲͳͷ

ʹͷ

ρȀ͵

-

ʹͲͳͲ

ͳ

Ȁ͵

-

ʹͲͳ͵

ʹͲͲ

ρȀ͵

ͳͺ

ʹͲͳͲ

ͶͲ

ρȀ͵

-

ʹͲͳͲ

Źródło: Opracowanie własne NIK.

;ͼ Ǥͺͷäǡ 
ä ǡ ×ä ǣ
ͳǤ × Ă   ×
   Ǣ
ʹǤ ×    ǡ¦
Ǣ
͵Ǥ × Ă×  
× ×Ï    Ǥ
²¹ Ǥ͵ʹͺäǡ¸ ¸¸Ă
 ǡ Ǥ
²² ×Ǥ͵ʹͺǤȌäǡ 
 ǡ×©¦¸ä×
© Ǣ ä Ǥ
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²³ ×Ǥ͵ʹͺǤȌäǡ  ǡ
×©¦¸ä  ¦  ÏÑ
        Ǣ    ¸   ǡ  
 Ï ä Ïä©Ǥ

B,ņ9405>E0BD94646:9?=:74

ͷǤͳǤͳǤ ä©  ×
ä×ʹͻͲͻͲ×ä ¸   ;
ȋ¸ʹͲͳʹȂʹͲͳͷȌ 
    ¸ͳͲÏ¸
ĂͶͷ ȋͶͷΨȌǤ
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Rysunek 3
Najbardziej zanieczyszczone miasta pod względem wysokości stężeń rocznych PM10 wg bazy
danych WHO

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Ambient Air Pollution Database, WHO, 2016.
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Wykres nr 1
Odsetek miast, w których poziom stężeń rocznych PM10 w latach 2012–2015 spełniał/nie spełniał zaleceń WHO (20 μg/m3)
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͵͵Ψ

Ψ
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ʹͲΨ

ͳΨ

ͻͻΨ

wschodnie wybrzeĂe
Morza cródziemnego ͳΨ
(181 miast)

ͻͻΨ

Afryka
(20 miast)

ͳͲͲΨ
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Ambient Air Pollution Database, WHO, 2016.
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Tabela 2
Szacunkowa wielkość populacji UE zamieszkującej obszary miejskie narażona
na oddziaływanie wybranych zanieczyszczeń powietrza, których poziom przekracza wartości
normatywne określone przez UE i zalecane przez WHO (2013–2015) 26 27 28
Rodzaj
zanieczyszczenia

Poziom


Ā
Ă
populacji [%]

Zalecany poziom
 ʹ

Ā
Ă
populacji [%]

ʹǡͷ

rocznyʹ
ȋʹͷρȀ͵)

Ǧͺ

rocznyʹͺ
ȋͳͲρȀ͵)

ͺʹȂͺͷ

ͳͲ


ȋͷͲρȀ͵)

ͳȂʹͲ

roczny
ȋʹͲρȀ͵)

ͷͲȂʹ

ʹ

roczny
ȋͶͲρȀ͵)

7–9

roczny
ȋͶͲρȀ͵)

7–9

ȋȌ

roczny
ȋͳȀ͵)

20–25

roczny
ȋͲǡͳʹȀ͵)

ͺͷȂͻͳ

¦ ¦ ǡ×Ă
Ï  Ñ¸Ă ¦ Ǥ
< 5%

5–50%

> 50–75%

> 75%

Źródło: Air quality in Europe – 2017 report, EEA, 2017.
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Rysunek 4
Stężenia dobowe PM10 w krajach UE w 2015 r.
ä© ͻͲǡͶ
¸ĂÑ ͳͲ
ρȀ͵
ငʹͲ
ʹͲǦͶͲ
ͶͲǦͷͲ
ͷͲǦͷ
စͷ
 
¸


 

Źródło: Air quality in Europe – 2017 report, EEA, 2017.
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Rysunek 5
Stężenia roczne B(a)P w krajach UE w 2015 r.
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Źródło: Air quality in Europe – 2017 report, EEA, 2017.

×   ;΅ä ǡ
Ăä××Ϳͼǡ Ï¸ʹͲͳͷǤĂ Ā×  Ï× 
ȋȌǤĂ¸Ă ͳͲȋ ǣ
ͶͲρȀ͵Ȍ¦ÏÏȋͻǡͺρȀ͵Ȍǡ ȋǡͺρȀ͵ȌÏ ȋͶͻǡρȀ͵ȌǤ¸¦ ¸ ¸ĂÑ ͳͲȋĂͷͲρȀ͵Ȍ ȋʹͲͲȌǡ¸
ÏȋͳͺͶȌÏ ȋͳʹͳȌǤʹʹ 
  Ă ¸ĂÑ ÏͳͲͲ
ȋ ǣ͵ͷȌǤ ä   
ȋȌʹͲͳͷǤĂ¸Ă   ȋͳͷǡȀ͵Ȍǡ¸¸ ȋͶǡͳȀ͵Ȍ  ȋ͵ǡͺȀ͵ȌǤ
¸Ă ȋȌ  Ï
¸ ¦¦ ȋͳȀ͵ȌǤ ×Ï¸Ă Ǥ ʹͲͳͷǤÏ¦ 
ǤͶǤ Ǥ×ĂʹͲͳǤ Ï ×
ä    äÏǡ  Ǥ

<[fU[YfMZUQOfe_fOfQZUM
\[cUQ`^fMc<[X_OQ
\eĎMYUfMcUQ_f[ZeYU
U.M<ZMXQņeP[VQPZeOT
fZMVceņ_feOTcA1

;΅ ǣȀȀǤǤǤȀǦǦȀȀǦͺȂ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
Ϳͼ Ï¸͵͵ Ï×ȋʹͺ× ǡ ǡǡ 
 Ȍ××Ï ¦  ȋǡä  ǡ ǡ×ǡ
ȌǤ

43

B,ņ9405>E0BD94646:9?=:74
Rysunek 6
Dane o skali zanieczyszczenia powietrza PM10 w 2016 r. w wybranych krajach UE
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie baz danych EEA i WHO.
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Rysunek 7
Dane o skali zanieczyszczenia powietrza B(a)P w 2016 r. w wybranych krajach UE
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie bazy danych EEA.
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Rysunek 8
Stężenia roczne NO2 w krajach UE w 2015 r.
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Źródło: Air quality in Europe – 2017 report, EEA, 2017.
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Rysunek 9
Dane o skali zanieczyszczenia powietrza NO2 w 2016 r. w wybranych krajach UE
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie bazy danych EEA.
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Wykres 2
Odsetek stref w kraju, w których przekroczone zostały w latach 2010–2017 poziomy dopuszczalne stężeń PM10, PM2,5 i NO2
oraz poziom docelowy B(a)P
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ zawartych w zbiorczych (rocznych) wynikach ocen jakości powietrza w strefach za lata
2010–2016 oraz danych poszczególnych WIOŚ przedstawionych w rocznych ocenach jakości powietrza za 2017 r.
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Wykres 3
Odnotowane w skali kraju poziomy parametrów dotyczących jakości powietrza dla wybranych substancji
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ.
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Rysunek 10
Najbardziej zanieczyszczone miasta pod względem poziomów PM10 i B(a)P odnotowanych
w poszczególnych województwach w 2016 r.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ.
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Rysunek 11
Zróżnicowanie jakości powietrza w skali kraju w 2017 r. z uwagi na liczbę dni
z przekroczeniami stężeń dobowych PM10

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ.
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Rysunek 12
Zróżnicowanie jakości powietrza w skali kraju w 2017 r. z uwagi na poziom rocznych stężeń
B(a)P

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ.
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Wykres 4
Źródła emisji PM10, PM2,5, WWA i NOx w 2016 r. w skali kraju
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych zawartych w Krajowym bilansie emisji SO2 , NOX , CO, NH3 , NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata
2015–2016 w układzie klasyfikacji SNAP, sporządzonym w styczniu 2018 r. przez KOBiZE.
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Rysunek 13
Zmiany wielkości emisji wybranych zanieczyszczeń powietrza w latach 2015–2016 z instalacji spalania paliw, w których
eksploatowane są duże źródła spalania
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych przekazanych przez KOBiZE.
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Wykres 5
Zmiany wielkości emisji PM10 i PM2,5 w latach 1990–2016 w skali kraju
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie tabeli z danymi o emisjach zanieczyszczeń w formacie wymaganym przez Dyrektywę NEC, sporządzonej
i opublikowanej przez KOBiZE.
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Wykres 6
Zmiany wielkości emisji NOx i B(a)P w latach 1990–2016 w skali kraju
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie tabeli z danymi o emisjach zanieczyszczeń w formacie wymaganym przez Dyrektywę NEC, sporządzonej
i opublikowanej przez KOBiZE.
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Wykres 7
Przyczyny przekroczeń wartości normatywnych PM10, B(a)P i NO2 w latach 2010–2016 w skali kraju
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych zawartych w zbiorczych (rocznych) wynikach ocen jakości powietrza w strefach za lata 2010–2016
sporządzonych przez GIOŚ.
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Wykres 8
Przebieg rocznych stężeń pyłu całkowitego (TSP) i opad pyłu na terenie Katowic w latach 1970–2003
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Źródło: Ekspertyza IMGW wykonana na zlecenie NIK.
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Rysunek 14
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki
WƌŽďůĞŵǇǌƉĂŵŝħĐŝČŝŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐũČ͕ǁǇǏƐǌǇƉŽǌŝŽŵ
ŶŝĞƉŽŬŽũƵ͕ƐƚĂŶǇĚĞƉƌĞƐǇũŶĞ͕ǌŵŝĂŶǇĂŶĂƚŽŵŝĐǌŶĞ
ǁŵſǌŐƵ͕ůǌŚĞŝŵĞƌ͕ƉƌǌǇƐƉŝĞƐǌŽŶĞƐƚĂƌǌĞŶŝĞƐŝħ
ƵŬųĂĚƵŶĞƌǁŽǁĞŐŽ͕ƵĚĂƌŵſǌŐƵ



WƌŽďůĞŵǇǌŽĚĚǇĐŚĂŶŝĞŵ͕
ƉŽĚƌĂǏŶŝĞŶŝĞŽĐǌƵ͕ŶŽƐĂ
ŝŐĂƌĚųĂ͕ŬĂƐǌĞů͕ŬĂƚĂƌ͕
ǌĂƉĂůĞŶŝĞǌĂƚŽŬ



ĂǁĂųƐĞƌĐĂ͕ŶĂĚĐŝƑŶŝĞŶŝĞƚħƚŶŝĐǌĞ͕
ĐŚŽƌŽďĂŶŝĞĚŽŬƌǁŝĞŶŶĂƐĞƌĐĂ͕
ǌĂďƵƌǌĞŶŝĂƌǇƚŵƵƐĞƌĐĂ͕
ŶŝĞǁǇĚŽůŶŽƑđƐĞƌĐĂ
ƐƚŵĂ͕ƌĂŬƉųƵĐ͕ƉƌǌĞǁůĞŬųĂ
ŽďƚƵƌĂĐǇũŶĂĐŚŽƌŽďĂƉųƵĐ͕
ĐǌħƐƚƐǌĞŝŶĨĞŬĐũĞĚƌſŐ
ŽĚĚĞĐŚŽǁǇĐŚ

ĞǌƉųŽĚŶŽƑđ͕
ŽďƵŵĂƌĐŝĞƉųŽĚƵ͕
ƉƌǌĞĚǁĐǌĞƐŶǇƉŽƌſĚ

Źródło: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, 2017 r.
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Rysunek 15
Oszacowane skutki narażenia na zanieczyszczenie powietrza PM2,5, NO2 i ozonem
w wybranych krajach europejskich, wg danych EEA i WHO

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, WHO,
2015 r. oraz Air quality in Europe – 2017 report, EEA, 2017 r.
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Wykres 9
Koszty zewnętrzne powodowane złą jakością powietrza (ze względu na oddziaływanie PM2,5)
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Źródło: Dane wg POP z 2017 r. dla województw małopolskiego i śląskiego, a w przypadku pozostałych województw szacunki przedstawione w ekspertyzie
firmy zewnętrznej wykonanej na zlecenie NIK.
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Rysunek 16
Uproszczony schemat systemu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami
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Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Rysunek 17
Źródła finansowania przedsięwzięć sprzyjających poprawie jakości powietrza
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Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Wykres 10
Wysokość wydatków na ochronę powietrza i stan środków pieniężnych na rachunkach NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Łodzi,
Krakowie, Katowicach, Warszawie i we Wrocławiu w okresie 2014–2017 (I półrocze)
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
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Wykres 11
Struktura wydatków NFOŚiGW na ochronę powietrza w okresie 2014–2017 (I półrocze)
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 Ā×Ï 

 Ā×Ï  

 Ā×Ï 

Ï

 

 ȀÏ¦  
Ï 



 Ā×Ï Ï

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych NFOŚiGW.

ʹͲͳ͵Ǥ× c
 c Ï¸ǡ¸ Ā×Ï ÏÏȋ
Ȍǡ× Ïȋ 
ÏÏ¦ ×Ă c ȌǤ ʹͲͳǤÏ¸Ăä ×
  c ǤÏ  ¸¸ÏÏ¦ Ȃ
 ǡ  ¸Ï 
Ïȋ×Ȍ¸ä ä× ¦  Ăä   ×Ñ  Ǥ ×Ï83
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 ÏÑcȋͷǤʹǤʹǤǡ
ǤͻʹȂͻ͵ ȌǤ  c  ¦ ¦ 
Ǥ ǡĂĂÏ¦Ï ä×Ă ä  
×  Ǥ Ï×Ïǡ ä¦ȋ  ¦×ȌǡĂä
¸ ʹͲͳͶȂʹͲʹͲǡ  ×ǡÏ ǡ¦ ¦ Ā×Ï ÏÏǦǡ
ǡΨ  ¸ 
×ȋʹʹȌǤ c Ï×ĂĂ¦  Ïä©
¦Ï×Ă äȋ c Ȍǡ 
 ¸ ¦ ¦Ñ¦ 
ÏÑ  ȋĂ × Ȍǡ Ă×¦Ă ǡ×
ÏǡÏ×Ï  × Ǥ
  c ×¦  
¦ Ï¦ 
Ăȋ¦ ¸ä©ä×
  ¦ Ñ ȌǤ   c   ǡ Ï
ǡĂʹͲͳͶȂʹͲͳȋ ×Ï Ȍ 
ͳʹͺʹͳ Ï×ÏǡÏ¦  ÑÏʹͲͶǡÏǤ Ă©ǡ
ĂÏä ä¦
 ×ǡ ä×ÏǤ©ĂǡĂ  Ā×Ï ÏÏǡÏ×Ï ǡ
×Ă¦ ¸Ă ä ¦ ¦ǡ
¦¦ ȋʹȌǤ¦ 
Ñä×ȂÏ c 
ȂĂ© ¦ Ï 
Ï¸ä ä×   ×Ǥ¦
Ï Ñ
¸ ÏĂĂ
¸äǤ×Ă× 
 Ï
¦ ȋ Ï ǡ×ÏĂÏ 
Ï¦ ä ǡͺÏ¸ ¸ͺͻͳ
Ā×Ï ÏÏȂͷǤͶǤǡǤͳʹȂͳ͵ ȌǤ× ä  c OǡĂ
ÏĂÏ ʹͲͳǤ c ¸ä×ä ʹͳǡÏǡ  Ï
84
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Ā¦¦¦ c ǤĂ¸  c O
 ʹͲͳǤÏÏȋ 
ȌĂ¦ Ñ¦ ¦Ā×Ï ÏÏǤ ǡÏ×
  ¸ĂÑͳͲǡʹǡͷȋȌ 
 ×  ȋǡͳͺǡͳͻȌ©×Ă
ÏÑ   ȋ Ā×Ï  ȌǤ}×ÏĂ ©Ăä© 
Ñ ÏǤÏ¦c 
   ¸¦ͽ (ǣ
 ǦȌ Ï¦ä©  ǡ©ÏÏ©Ï¦ ¸
×   Ï
ǤͳͷͶǡͳÏǡ͵ͲǡͳÏ× Ï
ä¦Ǥ  c ʹͲͳͶȂʹͲͳȋ ×Ï Ȍ
 ¸¸ Ā×Ï ÏÏͳǡͳÏǡ ÏͲǡΨÏ¦     Ǥ
Ï×ä  
¸×Ă c 
¦×Ï  
 ;Ǥ×ÏÏͳͲ ¸ Ă
 ×ÏȂÏ
Ǥ¦Ï c 
 ¸Ǥ   
ʹͲÏǡ  c ¦Ï ¸Ăä  ä ͳͲǤÏ
Ï¦ Ă ǤÏĂ¸ ĂǡǤǤ ¸ͳͳ×ǡ ä© ×¸ÏÏ
¸ȋ c ȌǤä©ĂǡĂĂ×ÏÏ ¸¦ä×͵ͻ×
 Ï ǤÏĂä©
¦ä ĂÏÑ 
  Ǥ Ă ǡ
ͽ   ǣ  ϐ   ä   
× Ǥ
;    ȋʹͲͳͶȂʹͲʹͲȌ   ϐ ¦  ¸
¦Ǥ¸Ï¦ ×Ïϐ× 
äǤ ¸Ï c ȋÏ¦ 
 cȌǡ×Ă×Ïϐ
× Ǥ
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×ÏǡĂä©ĂǡĂ¦ 
äÏ   ä×
Ñ ×ǡ   Ă©Ï
  Ïä ä 
Ï ȋ¸  ͷǤͶǤǡ
ǤͳͷͻȂͳͲ ȌǤ ǡ
 c ÏǡĂä
¦ä Ǥǡä¦Ï×ÏĂ¦ ǡ  ¦äǡ
×¦ ©×ÏǤ
¦ ÏÑ      ʹͲͳͺǤ¸ c  c  cǤǤ 
ͿǤ¸ 
ȋʹͲͳͺȂʹͲʹͻȌǡ¸ä   ¦
 ¸¸Ā×Ï Ïǡ ¦ä
ä ͳ͵ʹǡͺÏȋĂÏÏ
 ×ȌǤÏĂǡĂÏä  ×ǡ×  ¦Ă¦ͻͲΨ  ¸¸¸©  Ǥ ¸ǡĂ 
  ×Ï ÏĂÑǡ
Ă ¸¸¦ ǣ
 ÏĂÑȋʹͲͳͺȂʹͲʹͻȌ  
 ¸  
×ȋͳȌǡ ä ×ä  ǡĂĂ©¦ä ä Ïä ʹʹʹͲͳͺǤ
ȋͷǤ͵ǤǡǤͳͳͶȂͳͳͷ ȌǢ
 Ă ×Ă   ȋͻͲΨ Ȍ
ǡ ¦×¦  ä ¦
 ää×  Ïä© ǡ
×¦ä©ͲǤÏǤ ©ĂǡĂ¸¦¦    ä
 × Ñ ǤĂ
ǡĂÏ ©¸×Ă   
ĂÏĂ©ǡĂ¦©×Ăä×¸  ¸ ȋä 
ȌǤĀ×Ï Ï¦©¸¸
×Ï×ȋ ä©

Ϳ ǣȀȀǤǤǤȀǦȀ ȀǡͳʹͶǡǦǦ ǦǦ
 ǦǦǦ ǦǦ ǦǦǦǦ ǦǦǤ
Ȃ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
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ä ¸ ǡĂ ä×  ĂÏȌǡ ¸ ¦Ă×
Ă   Ǥ Ă©
¦ ¸ ǡ Ïä  Ï
ȋÑ ʹͲͳǤȌÏĂÑ ¦ 
  ¸Ă Ï  × ȋ  ÏÑͷǤʹǤ͵Ǥǡ
ǤͳͲͲ ȌǢ
 Ă¸ ä×Ǥ ×  Ă© ¦ Ā 
 × 
ÏǤĂ©ĂǡĂÏÑǡ¦ ¸¦©
ǤͲǤÏǡ¸¦  Ï ¦ĂĂ× Ǥ¦ ¸ǡĂ
¸  Ñ×ʹͲͳǤÏ͵ͷͳͳÏ
brutto ǡĂÏ  ȋȌ¦©ä©    ×Ǥ×¦×ȋͳ×ȌÏÑ
¦  
¦Ñ  ȋ Ï
ȂͷǤ͵ǤǡǤͳ͵ͶȂͳ͵ Ȍǡ  ¦× ǤÏ 
×  ¦¦ 
ÏÑ  ×
 c  c ǡ  ¸Ǥ
ͷǤʹǤʹǤÏc
  ÏÏcǡĂ¸¦Ï  
ǡÏÑ Ï 
Ïä   
ǤcÏÏ¸Ñ    ¦ Ï Ǥ
Ȃ¦   ×ȂÏ
 Ñ ×Ă¦-

0fUMĎMZUM9UZU_`^M
Ħ^[P[cU_WMc_RQ^fQ
[OT^[Ze\[cUQ`^fM
\^fQPfMZUQOfe_fOfQZUMYU
[OQZU[ZQf[_`MĎe
ZQSM`ecZUQ

 ǣȀȀǤȀȀǦǦǦ ǦǦȂ¸
͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
 ÑȚͳǤʹʹ¦×
ͳʹͲͳͷǤ ×ÏÏcȋǤǤ
ǤͳͻͲͶǡǤȌǡcÏÏ ¦äǤ
       ¦   ×  
ͳͲ ʹͲͳͺǤ ×ÏÏcȋǤǤ
Ǥ ͻȌǤ     Ǥ ͵Ͷ Ǥ ͳ    Ͷ ä
ͳͻͻǤÏ  ¦ȋǤǤʹͲͳǤǤͺͺͺǡǤȌǡ¦ 
äÏÏ ¦¦  
×Ïǡ×ǡĂÏ
 ǡ×ÏĂÑ××× 
×Ǥ
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 ¸ä ǤÏĂ
äÏǡĂÏc¸ʹͲͳͶȂʹͲͳȋ ×Ï Ȍ¸¦
ÏÏÏä ¸ä 
Ǥ ä© ¦Ă  ××ǡ×  Ï  Ñ
Ǥ
cÏÏ
   ʹͲͳͶǤ¦  ǡ¦ ¸ ä ǡǡ     ×
¦  × ¸ÏÑ  ǡ
 ä©Ñ × Ǥ
  
  ǡ¸¦   ÏÏÑ  
 ¦  ¦
ǡĂÏ
 ¦¸Ă×  ÑȋͳͲʹǡͷǡȋȌʹȌǡ¦   Ñǡ¸ÏÏÑ   ä 
×ä ¸ 
 ǤcÏ
¦   Ȃ Ï
Ȃ×ÏÑ   ¦   
ȋ¸ Ā×ÏȌǡĂ ×Ï¦
¦×ǡ×Ăä©©¦ä©
ǤcĂ
¦  ×¸   ¦ä ¦ǡĂ
  Ï  Ñ
Ǥ
  Ă  Ï 
ÏÑ  Ï×
  ǡ×¦Ïä©Ă 
ǤÏ× ¸  
ä© ͶͲʹͲ  × ȋ  ʹǡͷ)΄ǡ 

 ¦¦  ¦ǤǤ
 ǡ×ä  ǡ ǡ
  ×¦ ¦ × Ǥ
΄ ȂͶͷͽȋǤͷȂͷͺȌǡ cǡʹͲͳǤ
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 ͳʹǡͻΨ΅Ǥ  ¦ ×¦  ¸×   ¸ ʹͲͳͺǤͶǡΨ
Ψ ʹͲʹͷǤ
  ä ÏÑ  Ă 
cÏĂ¦  ä ÏÑ
  Ă ǡÏÏ   ÏÑ
¦¸ ÏĂ  ×ä  × 
ȋä  ×  ȌǤ  
Ï Ă ¦¸ä  ×  Ǥ
 ¸ ¸ Ï Ïǡ
Ă¦×Ïä¦Ïȋ ©
Ï¸ × ä¦ȌǤ¦×ä¦ǡ¦¸ä×  ǡÏ×Ï ¦¸ ×ÏÑ  Ǥ
×  Ï××ä ¦ ×  
  ǤĂǡ 
 Ñ Ǥ × ǡ
 Ï¸ȋ ×Ï
ͷǤ͵ǤǡǤͳʹͻȂͳ͵͵ ȌǤ
××     ǡĂ   ÏÑ  
ȋʹͲͳͶȂʹͲͳȌ  ¦ ¦¸ ä  ÏĂ¦¦  ȋȂͳͶȂͳȌǤ¦ǡĂ¦¸ ×   Ā×Ï
  ȋͳͲǡʹǡͷȋȌȌǡĂ¦ ÏÑ
  ǡĂ¦© × ×ʹͶ
ͳͲͲȋʹͳȌǤ
  ×ȋ Ȍ ×¦
cÏ ¦   ×
 ×¦¦
××ä    ǤĂ
©ǡĂ¦cͳͳäʹͲͳʹǤ× ×ÏÑ× ΄ͼ×ä×΅     ȋǤʹȂʹͺȌǡc 
ǡʹͲͳͷǤ
΄ͼ ǤǤʹͲͳʹǤǤͳͲʹͺǤ
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× ×ä 
 ä  × Ǥ 
 ä  ×  
Ā×Ïǡä×
 ä   Ā×ÏǡÏä  
ä  ¸  ȋ ä©ǡ
ȌǡĂ ×  ¦¸ ¸ ÏÑ  Ǥ 
¸ × ¸¦  ¦ǡĂ ä  ×
ȋ  ××Ȍ¦Ï×Ă  ä  
 ä ×  ǡǤ ×  ȋ ×Ï
ͷǤ͵ǤǡǤͳͳͺȂͳʹʹ ȌǤ
cÏ×Ă   Ăä  ä   Ā×ÏǦǤ  
¦ ¸ä ǡ ǡ¸ 
 × Ǥ×   Ï
ǡĂĂ©ä   Ǥä×ͳ͵   ȋ͵ͳΨȌÏ ×Ï¦ ¸
Ā×Ï ǡ Ï¸ ʹʹ¸ ÏͳʹͻǤÏͶͷǤÏȋͷǤͶǤǡǤͳͶʹȂͳͶ͵ ȌǤ Ā×Ï  ¦ 
ÏÑ  Ǥ   
Ǥ
 × Ï×Ă¸ǡĂcÏǡ
Ă× ¦   ¸×ȋ  
cȂÑ  ȌȂ Ă ©Ȃ ¸  ¦ 
ä  ¦Ñ      Ǥ 
äǡĂ Ă
¸©¦ × ¦
×΄ͽǤ

΄ͽ ×ǤͺͺǤͺäǡ×Ï   
cÏä ä Ï× 
 cǤ ×Ï×Ï ©ä
¸Ǥ
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 ä¦ ×Ă¦   ¸Ïä  ä  ÏÑ
  
cÏ¦ ×Ă¦   ¸ ä  ÏÑ
  ä  ǡǤĀ×  ǡ ×  ǡ×Ă
¦×ä ǡ×Ï
Ăä© Ïä  ÏÑ  
Ï Ïǡ×ÏǤ
¦c× 
×ÏÑ×  
ǡ äĂ Ā×Ă¦  
 ¸  ÏÑ  Ǥ
¦  ×ä ä ¦  ä ÏÑǡ  Ǥ ÏĂ
 ä¸¸ ÏÑǡ¦ ʹͲͳͶǤ
cǤǤ ¸   ¦    ΄;ǤÏǤ ©ĂǡĂ×ÏÑ  ä  
  ǤÏ¸¦  ǡ¦ä©ä   Ñ× ǡä©
¸ĂÑ ×  Ï
 ×¸ ǡ×  ¦ ¦ǡǡ ä ä©×ȋ ×ÏͷǤͳǤǤǡǤʹȂͷ ȌǤ
ĂÏ ×ä  × äǡ Ñä ǡǤäǤͻǤͳʹäǡĂ
Ï¦¸äĂä  ¦  Ǥ͵ͳͷǤͳ͵ǡ×Ăä©
ÏĂͷͲͲǤÏǤ¦ cĀ  
 c  ȋ  ×ÏͷǤ͵ǤǡǤͳʹȂͳʹͻ
 ȌǤ

΄; Ï  ȀͳͶȀͲͺ 
  Ǥ
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  ¦ Ï ×ä  ¦Ïä 
Ā×ÏÑ¦  
cÏ¦Ă×ä  ¦Ïä Ā×ÏĂÏ  × ǡ×  ¸  ¦Ñ
  ÏǤ  ʹͲͳͶǤ ȀͳͶȀͲͺʹͲͳ͵Ǥ
 c ×c¸ȋȌǡ¸ Ā×Ï ÏÏǤʹͲͳǤ
Ï¸ä ×  c ǡ
 ǡĂÏÏ¦ 
¦ Ǥ ĂǡĂ
ÏĂä©¸¸©   ͻͲΨ × ȋͶͷΨä× c ͶͷΨä×Ïä   c ȌǤ¸¦¦ Ă Ǥ
  ¸ä  ä×
Ăä   ×Ñ  Ǥ  ×Ă Ñ΄Ϳǡ  ä© ǡ¸¸Ă©ǤĂ©×ĂĂǡĂä
 ¦ ǡĂ ×ʹͲͳǤ΄¸Ïȋ×Ă
¸¸  äȌͷͲÏǡ Ï Ā×Ï Ï
ÏÏ  ͶǡͳÏǤ
Ă¦ǡĂ ¸Ï ÏÑ¦ 
 ¦ǡ×¦ ¦ ¦ 
ä Ǥ
cǡ×× c ǡ
¦Ï¦¦ ×Ï  ¸¸ä ä× Ă¸¸ ǤÏ
Ï ×Ă¦ä   ä×¦  c ȋͳͲȌ ¦  
ä× ¸Ñ 
ȋʹʹͷȌǤ¦ ¦cÏ¸
Ǥ ×Ï ¸ c 
¦Ï×ĂǤ × Ï¸¦
΄Ϳ ä ¦ ϐ¸¸©
 ä¸  Ïä × 
 äǤ¸ǣǣȀȀǤ
ǤȀǦϐȀǦȀǦȀǦǦǦ Ǧ
ǦǦȀ͓ ʹȂ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
΄ Ï ¸ǣǣȀȀǤǤǤ
ȀǦϐȀǦȀǦȀǦǦǦ ǦǦ
ǦȀǦǦʹͲͳǦȀȂ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
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 ¸ÏÑ × Ï¦   Ǥ ǡ
¸ Ā×Ï ÏÏǡ ×
¦  ÏÑ ×ǡ×ä¦ Ï×ÏǡÏ¦ ǡĂÏ×¦¸ Ï ¸
 c ¸¸  Ǥ ǡ¸ ä  ǡ×¸Ïǡ¦Ï×Ï ¸
 c  Ăä× ¸
¸¸©¦    Ǥ  
ʹͲͳͺǤÏ¸ c 
 c  cǤǤǡ ¦  ¸ä  
 ¦ ¸
¸Ā×Ï Ïȋ Ā×Ï ͷǤʹǤͳǤǡǤͺȂͺ ȌǤ
  ×¦  ¸ ×Ï×Ï   

¦  äǡĂ¦ × Ñ×
  ǡ× ¸ȋǤ Ï
ȌǡcÏ¦ 
Ăä ¸  ×
Ï×ǡĂä  ǡ×¦Ă©Ă¸Ǥ
¸ Ï ÏǡĂ ×  ¸ Ï×
ÏǡĂ×Ă× ¦ ©
ä ¸ȋÏ¦ ǤͳͻǤ
ǤʹͲǤ ȌǤ ×Ă ¦
  ǡĂ¦ ǡĂ ä  ¸ĂÑͳͲʹǡͷ
ȋȌ  ÏÏÏ 
ȋǡͳͺǡͳͻȌǤ¦ 
© Ǥ× ©¸ĂǡĂ¸
×¦¦    Ï× ×¸¦ × 
 Ï  ×ĂÏ ȋ 
ͷǤʹǤ͵ǤǡǤͳͲͶ ȌǤ
 × ×  ¦  ¦
Ï¦¸   ×
c¦ÏÏ  ×     ¦ ¦
 ǡ × Ï¦¸  ×Ǥ
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CZU[_QWP[`eOfÚOe
[\^MO[cMZUM7<;<

¦    ȀͳͶȀͲͺ΄ǡ
cʹͲͳͷǤ Ïǡ Ï   ¦     × ǡä 
¦×ǡ ×ĂÏǤ
 ä × Ï¸ǡĂ ×
¦   ä©Ñǡ¦ ȋ¦Ă¦ ÏÑǡ¦¸
 ȌǡÏÏ ä©ÏÑ¦  ©¸ä Ǥ
Ă ©cǡ× Ï
 ×ä  Ï Ǥ ¦cä Ï 
ȋȌÏ Ă
 ¦Ǥǡ¸¦  ¦ ä   ÏȂͳʹΨÏͳͲΨȂͳͳΨǡ  
 ǣʹͲΨͳʹΨǤ
cǡ  ǡÏ Ï Ă¦  Ăä ¸ǡĂ¸Ï ¸ä
Ï  ÑǤ
cÏ Ñ
 ǡ× Ï
 Ï Ï×¦ä ¦ǡ¸ä¦ ¸ÏÑ¦  
©ä Ǥc ǤǤ ǡ¦c 
ʹͲͳǤǡ××Ï  ×ÏÑ×Ǥ Ïǡ
ĂÏ ¸ĂÏÑ
  ǤÏǡÑ ǡ× Ï ȋ 
×Ï Ȍ×ǡ×Ï¸¦Ï¦¦ Ï ǡ×  ǤǤǤͳ͵ ÏǡĂ
ÏÏĂ  Ǥ×Ă ¦  Ā×Ï  
Ïä   äÏä  ÏÑ  ǡ
   ȋ͵ͳΨȌÏ ×Ï¦ ¸Ā×Ï ǤÏÑ ǡĂ×-

΄  Ï ¸   ¦  
  ä ¦×Ǥ
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ǣ  ä  
ȋcȌ¦ǤǤǤ
  ȋ¸©¦××ͳ͵
ȌÏ¸ Ïǡ
Ï Ï¸¦ Ǥ
    ¸ c Ñä Ï¸ǡ
   
ȀͳͶȀͲͺǡ cÏ¦ ×ȋ ×ä ×  
×ä Ȍǡ×ĂÏ ÏÑ     
Ï Ñä   
ȋ  ×Ï ä ×
c ͷǤ͵ǤǡǤͳʹȂͳʹͻ ȌǤ

CZU[_QWP[`eOfÚOe
UZ`QZ_eRUWMOVUPfUMĎMĐ
W[Z`^[XZeOTC5;Ħ
cfMW^Q_UQ^QMXUfMOVU
fMPMĐ\^fQcUPfUMZeOT
c<;<

c¦Ï ×Ï Ñä   ǡ c ǡ¦ǡ  Ă  
ȀͳȀͲͻͳ΄Ǥ×      ǡ 
  cǡĂ× ä¦©×ä Ă ä Ǥ×ĂǡĂ
  ä 
×Ă ǡĂ¦¦ ×××ǡ
× Ǥ ×Ïǡ © cĂä© ä  ä× 
äȋǤͻͲä¦ Ȍǡ
Ă© ¦ ä¦ ¦  Ǥ Ăä 
 cä ×ä 
   ǡ ĂÏĂ©Ăä©Ă ¦ÑȋǤĂÏ ×
 × 
 cȌǤ   
ÏĂ×ä ¦  ×Ï Ǥ×
¦   ¦Ǥ

CZU[_QWP[`eOfÚOe
fM\QcZUQZUMSYUZ[Y
afP^[cU_W[ceY
Y[ņXUc[ħOUcQ^eRUWMOVU
_\QĎZUQZUMceYMSMĐ
YUZcfMW^Q_UQVMW[ħOU
\[cUQ`^fM

΄    Ï×ä ȋǤ
ͳͻȀʹͲͳȀȀͳȀͲͻͳȀȌǡ ʹͲͳǤǤǤ
 ¦     ¸     c
  ¸    Ñ ä  ä    
 cǡ      ϐ  Ï
ÑǤǤ    ȋǤͶʹ
  ǡ   
  ȌǤ
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CZU[_QWP[`eOfÚOe
fM\QcZUQZUM
V_`Y[ņXUc[ħOU
c\^[cMPfMZUM81F

  ȀͳͶȀͲͺ Ïǡ
×de lege ferenda Ă¦  
   ¸Ă ×  Ǥ
  ȋȌǡ
×ĂÏ¦ Ï¦ 
äȋǤȌǤ 
Ñ  ¦ ¸ 
× äǡÏ
¸  Ǥ
 ©ǡĂc Ï ¦  ¦Ñ  
  Ā×Ï  
Ăä Ă ΄Ǥ¦
   ǡ × 
Ï¦ ǤͳǤ Ǥ
Ă ǡĂ ¸ ×ǡ ×ǡÏ¦  ĂĂ× ¦Ï ǡ ĂÏ
¦ Ǥ ¦  Ï¸
 ¸¸ĂÑʹǡͳρȀ͵ͳͲ͵ǡρȀ͵ʹ
¸  Ǥ Ă 
   ÑͲΨʹͲΨʹǤ× ä ä ÏǡĂͻͲΨ ×
  ¦Ï ǡͻΨ×
¦¸Ǥ Ȃ¦
Ȃ ¸¸ĂͳͲ ͳ͵Ψ ͶǡͷΨ ÏǤ¸ǡ ¦ ¸ä ǡ  ¸  ¦Ï
͵ͲȂʹͲͲǤ ǡĂ  
¦¸ ¸    ¦Ï
ͷΨ ¸ä ͶΨǤ ¦  ǡĂͳͲ ʹͲͲͺȂʹͲͳʹ
ÏʹǡͷΨȂ͵ǡͳΨȋͲǡͲ͵ρȀ͵Ȍǡ Ā
×¦×Ï ͳΨǤ¸Ăä ʹÏ¸ǤͲǡͳʹρȀ͵Ǥ
¦× ĂÏ¸ǡĂ¸  ĂÏ ¸ĂÑÏ×
ʹ   ǡ×   ¦  ×  Ǥ ¦ ǡ×  ¦×
 ǡ ¸ĂÑÏ Ǥ

΄ Ăä   ǡǤǤǡ
ʹͲͳǤ
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Ǥ 
 ÏĂÏ× 
ȋ  ×Ȍ΄΄ǤĂ äǡ
×ä Ăǡ¸ ×¸   Ǥ ÏǡǤǤĂǣ
 ʹǡͷ  ǡ  ¸¦Ǥ
¦ ¸ĂÑÏ×   ĂǤ
ǡĂÏ× ¸ĂÑ
Ï×Ï   Ǥ
 ǡ¦¸  ×ä 
ͳͲʹǡͷĂ©Ï¦ Ǣ
  ǡ× ¸¦Ïä 
¦¦  ¸ĂʹĂ
©ǡÏ Ǥ Ă©Ï¦
  ʹǢ
 ä Ñ ×Ă©ǡĂ
  ¸ĂÑ  Ñ
Ă¸  
×Ǣ
 Ă   ǤǡĂä  ǡ
 ¸   Ï  ȋͶ͵ʹǡʹǤÏ
ͳͳͲͲǡ͵ǤÏ   ΄΅¸  ȌǡĂ¦ ȋͷͲͲǤÏͳͻͲͲǤÏ   ȂȌ
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 ΅ͽÏǡĂ ʹͲͳͶȂʹͲͳǡ
× Ïä ȋ¸
   ¸ĂÑͳͲȌÏÏ¦  
ÏÏ ä ͻ͵ͻ͵ͳǡͷǤÏǡ ÏͻͶǡΨ
×Ï ×Ï ȋͻͻͳͺǡ͵ǤÏȌǤ
ä    Ï  
 ××ͳͺǤ
Rysunek 18
Wysokość opłat miejscowych pobranych w latach 2014–2016 w skali danego województwa we wszystkich miejscowościach,
które nie spełniały minimalnych warunków klimatycznych w świetle obecnych uregulowań prawnych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z systemu BeSTi@ oraz informacji GIOŚ.

΅ͽ  ̷ǡ ¦  ä  ×
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   ä  ʹͲͳͶȂʹͲͳǡ¦  cǤ
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Ă  ¦ ¸Ñä  Ï ǡ×Ă¸ ǡÏ
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Wykres 12
Zużycie nośników energii pierwotnej w teradżulach (TJ) w okresie 2005–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK.
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ǡʹͲͳͷǤ ǡ¦ÏÏ¦  ¸ 
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Wykres 13
Liczba pojazdów silnikowych zarejestrowanych w Polsce w okresie 2000–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, przekazanych przez
Ministerstwo Cyfryzacji.
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Rysunek 19
Ogólna liczba pojazdów silnikowych zarejestrowanych w Warszawie, Krakowie, Katowicach,
Wrocławiu i Łodzi, wg stanu na 2016 r. oraz odsetek i liczba pojazdów uprawnionych
do wjazdu do stref czystego transportu z mocy ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, przekazanych przez
Ministerstwo Cyfryzacji.
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  Ï×¦ ¦ ¸ĂÑ
Ï× ȋȌǤ
 × ä×ͳͶǤ
Wykres 14
Porównanie kosztów nośników energii
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Źródło: Krajowy Program Ochrony Powietrza (str. 31), Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2015.
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ÏÏͻ ʹͲͳͺǤ ͽͼ
Wykres 15
Porównanie rocznych kosztów ogrzewania piecem akumulacyjnym, lokalu mieszkalnego
o powierzchni 50 m2, przy zastosowaniu taryf G12as i G12w jednego z dostawców energii
elektrycznej
ͳ ͻ͵ͷ ÏȀ
ͳ ͳ ÏȀ

 ͳʹ

 ͳʹ

Źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).
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¸ ä  ǡ×¸Ï
¸¦¦Ǥ
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  × ʹ͵ǡ× 
¸ ä Ǥ ©
×   ǡĂ × nymǤǡ¸¸ ä  ¦ǡÏ
ʹͲͳͺǤ ¸ ä  
©ä 
 ǡäÏä ×  ¦ Ï××Ǥ¸ ä  ÏĂĂ
¸¸ ä×  c ǡ×¦Ï×Ï ¸Ǥ  ÏĂÏǡĂ¦
¦  ¸ 
ä  Ïǡ × äÏǡĂ ä© ¸Ï 
¸ä ǡĂ¸¸ ǡ  ÏÑ   
× Ă¸Ă¸¦ ¦ͽͽͼǤ  Ă¸ ÏĂÑǡÏ
¸×Ă  ǡǡ×¦×Ï©¸¸ ǡĂȋĂä©
Ñ  ×Ă Ā×Ï¸ Ȍ¸Ï¸ä
 ×Ă  ǡ Ă ¦ © Ǥ 
× Ï×Ă¸ ¦ ä
¸Ā×Ï ĂǤ  ͳͺͲÏ  ǡ × ʹͲͳǤ¸
Ïȋ×Ă¸¸  
äȌͷͲÏǤÏĂ©ǡ
Ă  ×ÏʹͲͳͶȂʹͲʹͲͷͲͶÏ 
Ā×Ï  ǡ Ï Ā×Ï ÏÏǡ×ǡ 
ͶǡͳÏȋʹʹȌǤ

ͷǤ͵Ǥǡ ÏÑ
¦   ¦¸ ä 
na obszarze województwa
Ï¦××
   
ǡ× ¦Ï ä  ¸ĂÑ
  ǡ      
ä ¦  × cǤͽͽͼ Ï   c  ʹͲͳ Ǥ  ¸  ÏÑ    ä   
¦ Ïͳͻͻͻ ÏǤ
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ä ¦¦  × ¸ ¦Ñ
         ¦¦ä ȋǤǤ  Ā×Ï 
  ǡ     
× ä Ȍǡ×Ă
 ×ǡ×  
¦ ¸ä  Ñ ×
 ĂǤ
?MY[^fÚPec[VQcÈPf`c
[NVî`eOTW[Z`^[XÚ
:57cecUÚfMĎe
_Uîf[N[cUÚfWa
\^feS[`[cMZUM<;<
MXQcPcÈOT
\^fe\MPWMOTZUQ
cP^[ņ[Z[ceYMSMZQV
MW`aMXUfMOVU`eOT
P[WaYQZ`Èc

¸© ¦×× ÏäÏ  Ïǡ
× ¦Ï ä  ͳͲǡʹǡͷǡ
ȋȌʹǤä  ×ǡĂ ä© 
 Ï  Ñ× ͳͲ×  ȋȌ ͳͺ 
 ¸¦   ʹǡͷͳ Ǥ¦ÏĂ
  ʹ¸  ǡǤ  ×ä¦¹¹¹ǡǡ Ï
ä ¸ ¹¹²Ǥ
Ïä ¦ ¦×  ǤÑǤͻͳǤͻ äǡǡ× Ï ǡä ¦ ǡ¦×¦ ©
  ä Ă 
 Ï× Ǥ
¦×O×ǡ  Ï¦Ï
ʹäʹͲͳǤ ¹¹³ǡ O×¸©  ÏĂä© 
 Ïͽͽ  Ïäǡ×ǤͶǤǤͷͲ
͵ĀʹͲͲͺǤ¸ ä
 ǡÏ Ñ ä  
ÏäͽͽǤ  Ï¦ ¸ÏÏĂÏä Ǥ
¦×ä¦×¦Ï
  ǡ  Ă¦Ï¦Ïͳ͵ ʹͲͳǤÏ ǡ
ĂʹͲͳͶǤÏ¸ ¦ ä¹¹¹    Ǥ
¹¹²    ʹͲͳͳȂʹͲͳʹǤ
¹¹³   Ï  × O×   Ȁ͵ͷͺȀͳ    Ȁ͵ͷͻȀͳ  
ʹäʹͲͳǤ  
ÏÑ× Ï× Ï×
ͽͽ ¸  O× Ǧ ǤͶͳ͵ͳǤͳͺǤʹͲͳǤʹʹ
ʹͲͳǤ Ï× Ǧ ǤͶͳ͵ͳǤͳͺǤʹͲͳǤ͵ʹʹͲͳǤ
Ï×Ǥ
ͽͽ ǤǤʹͲͳǤͳͶͲͷǡǤ

112

B,ņ9405>E0BD94646:9?=:74
ʹͲͳͲǤäcʹͲͳͷǤ¦ ¸ĂÏ©
ÏÑ ȋͳͲȌ
Ñ×ä Ǥ Ǥͻͳ
Ǥͻ ä Ï
    ǡ ¦  ×ä ×  ä
Ǥ¦ ¸Ï×Ă
Ï¦×ǡ×Ï    Ǥ¸   ×   ÏcǤ
ÏǡĂ Ȃ¦ ä  <^fQ\U_eP[`eOfÚOQfM_MP
Ȃ¦ ×¦×- [\^MO[cMZUM<;<
Ïǡ× ä- _ÚfNe`[SÈXZQ
¦ ͽͽǤ ä©×Ă × 
  ×¸ Ï¸
¦ ¦ǡĂ  × ǡ ×Ă ¦ä ¦
 ¦¦ä ×Ǥ
 ¦ ×ÏȋʹͲͳ͵ǤʹͲͳǤȌ×ä¦ȋÏ ʹͲͳǤȌǤ¦ä ¦
 Ï¸×ä¦ȋʹͲͳͶǤȌǡ¦ 
× ȋʹͲͳ͵ǤȌÏ×ȋʹͲͳ͵Ǥ
ʹͲͳͶǤȌǤ

ͽͽ ¦cͳͳäʹͲͳʹǤ× 
×ÏÑ× ȋǤǤǤͳͲʹͺȌǤ
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Tabela 3
Porównanie POP obowiązujących w kontrolowanych województwach pod względem zastosowanych rozwiązań służących
do skutecznego zarządzania procesem poprawy jakości powietrza w skali województwa

Źródło: Opracowanie własne NIK.

;W^Q_e[N[cUÚfecMZUM
<;<ħcUMPOfÚ
[ZUQ\^McUPĎ[cQV
`^MZ_\[feOVUZUQW`È^eOT
ceY[SÈc0e^QW`ece
/-21

¦ ¦ ¸ ͽͽ×Ï ǡ×ĂÏ
©Ǥ¦c
ͳͳäʹͲͳʹǤȋ¦¦ ͵ĀʹͲͳʹǤȌ
  ¦   Ñ 
ǤȚ͵ͷ¦ǡ ¸ä©ǤǤ Ǧ
 ǡ×Ă ©¸ ÏÑä ͳͲÏÑÏ Ǥ
ͽͽ ¦c ×Ï Ñǡ
© ǣͷ ʹͲͲʹǤȋǤǤͳͳͷǡǤͳͲͲ͵Ȍ
ͺʹͲͲͺǤȋǤǤ͵ͺǡǤʹʹͳȌǤ
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 ¦   × Ñä ͳͲǡ Ă ǤĂ¦©ÏĂǡĂ¸¦ ¸  ÑĂ
¦ǡĂ Ñ  Ă©ÏĂǡǡĂÏä
¸¦ ¸ Ǥ¦¸Ǥ × × ä ʹͲͳ͵Ǥǡ¦ ʹͲʹͶǡÑ  ×ȋͳͳȂ ¦ ¸ 
 ÏȌ× ä¦ ǡĂǦ¦ÏĂĂͳͲȋÏÑ
Ï ȌǤ
ǡ¦    ¦    ǡĂÏ
©¦ä ǡ ¦Ï×Ï¦äǤʹ͵Ǥͳ
 ǤǤǤǡĂ ä   ǡ× Ï¦Ï ä 
Ă ǡ ä ä¦Ïǡ
ǡ×¦ǡÏjak najkrótszyǤ¦ä Ï¸Ïä ʹʹʹͲͳͺǤǡ×ǡĂÏä Ǥ
 ×ä ǡĂ ä ¸ĂÑͳͲÏ 
×Ïȋ ʹͲͲȂʹͲͳͷǡǤ¸ Ȍǡ
ÏÏ Ǥʹ͵Ǥͳ
 ǡĂ¸Ï ÏÑ  ¦  ǡ¸ Ñä   ¸ĂÑͳͲÏĂ×Ǥ
 ¸  ¦ 
 Ǥ ʹͲͳǤ×ä¦ÏĂ ä¦
ǤÏ©¸ 
 ¦Ñ Ȃ Ȃ
¦cͳͳäʹͲͳʹǤ
× ×ÏÑ× ǡ
 ǤÑ ä
Ïä ǡ  ×¸¸  Ǥ
©ǡĂǷÏĂǳǡ Ă Ñä  ǡĂä  ¸ǡ ©Ă   ¸
¸Ǥ
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Wykres 16
Ramy czasowe obowiązywania POP przyjętych w okresie objętym kontrolą NIK

Ï×

 

ʹͲʹͲǤ

ä¦

ͳͲ 

ʹͲʹ͵Ǥ

Ï

ͳͲ

ʹͲʹ͵Ǥ

 

ͳͳ 

ä¦



ʹͲͳ͵ȀʹͲͳͶ

͵ʹͲʹͶǤ


 

ʹͲʹǤ

ʹͲͳ

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Ă¸  Ǥ¸©ǡĂ
¸ʹͲͳ͵ǤʹͲͳͶǤǡ×Ï Ï ¸ ä¸ ×ȋ ʹͲͲͻȂʹͲͳͲȌǡ
   Ï ÏĂǤ
3QZQ^MXZUQ<;<
_ÚP[WaYQZ`MYU
NM^Pf[[N_fQ^ZeYU
U[[S^MZUOf[ZQV
Ofe`QXZ[ħOU

 ¦¸¦Ǥ¦
¦  ×Ï  ¸ Ï  ¦ ä 
ͽͽ΄Ǥ¸¦Ă 
ǤÏʹͲͳͶǤ×ä¦ǡ
Ă  Ï  
 Ï 
 Ǥ×©ä  ǡ¦Ï× × ĂǤǡĂ¦ ¸
ȋǤʹͲͳͶǤ×ä¦ 
ͽͽ΄  ×ä ǣ × ϐǡä 
ϐǡĂ¸×  ǡÑ
¦  ×Ă ×  ǡ ¸  Ǧ ¦
 ¦Ñǡ×   ¦ Ï  
ǡ ×Ï   ¦  
ϐǤ
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¦ ǡʹͲͳ͵Ǥ×Ï¸©Ȍǡ×    Ă
¸ǤĂä 
 ¦Ñ   ĂÏÑ  ǡä ǡ
  ×   ¸ǡ 
¦¸ ×ȋǤ×  ȌǡĂ ×Ǥ
 ¦  ä©Ï  ¸Ăͽͽ΅ȋ¸ Ï×Ȍǡ
 ×  ¦   czenie powietrzaͽ;ͼǤ Ï ä©
ä© ×ǡĂÏ  Ǥ× Ï¦¦  
×ǡ ©  ¸ ×  ͳͲʹǡͷǤ ©ĂǡĂ
¦Ā×ÏǤ ǡ×Ă ¦Ï ¦   Ǥ¸×
 ×ÏǡĂ×
¦ÏĂä© ×Ǥ¦¦  ¸¦ä  Ñ  ä   ȋ¦    
ͳͲǡʹǡͷǡȋȌʹȌ¸  ×
Ï¦ ǤͳǤ Ǥ
Dobra praktyka
ȋʹͲͳ͵ǤʹͲͳǤȌ×Ï
 ¦  ǡ
× Ï Ǥ ¸ä  Ă
ȋ ǡǡÏǡ  Ă¦ 
ȌǤ  
¸Ï ¸ä ȋǤǤ ǡ
ä ǡ  
    ¦Ñǡ  Ñǡ
ȌǤÏ 
   ǡǤ¦   Ā×Ï
  ǡ  ÏÏ
ȋǤ  Ñ ×ǡ × ȌǤ
 × ÏÑ   ¦ 
¸Ïǡ¸Ăä ×Ă 
 ǡ¦ ǡ
  Ā×ÏǤ

ͽͽ΅ ×Ï×Ǥ
ͽ;ͼ × Ȃ Ǥ
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 ÏÑ¦    
Ǧ× ÏÑ¦ 
 ¦ä Ǥ
0MZQ[cUQXW[ħOU
QYU_VUfMZUQOfe_fOfQĐ
\[cUQ`^fMa_`MXMZQ
ZM\[`^fQNe<;<
_ÚZUQ\[^ÈcZecMXZQ

 ͷǤͳǤ͵Ǥ ǡĂ× 
 ä   Ñ × ×ǡ¦ Ā×ÏÏ ǤĂ   ×¦Ȃ × 
×Ȃ Ā×Ïǡ  ä 
Ā×Ï ×   Ñ
ȋä Ï¦ ǤͳͺǤȌǡ¸Ï Ā×Ï¸Ñä  Ǥ  kluczowy
  ÏÑ  
ȋ  ǡȌǡĂ ¸ǡ×© ×  ȋä©   
Ȍ¸ ¦¸  × ä Ǥ
 ¸ Ï ÏǡĂǡ × ǡ
ä   Ñ¦×ǡ
×  ×
  ¦Ïä     ×¸×Ǥ
¦   ǡ ×  ¸
©Ǥ
Ăä  ä   ¦ ÏÑ  Ǥ
×ǡ×¦Ïä Ǥ   ä©¸
 ǤÏ Ï×
¸¦ ¦ ä© ǣͳͳ
ʹͲͲͷǤǢͲǡʹͷͲǡʹͷʹͲͳ͵ǤͲǡͷͲǡͷ
ʹͲͳǤʹͲͳͲǤ×ä¦¸ ¦ ä ͳͳ×
 ͶͶ× ǤʹͲͳͶǤ¸Ïä 
ͲǡʹͷͲǡʹͷ ͳͳ
× Ǥ¦ ¸Ă©
Ï×Ïǡ
ʹͲͳ͵Ǥͷʹǡ͵Ψ¸¦¸ͳͲĂʹͲͲͻǤ
ǡĂÏÏ ȋ
ʹͲȌǤÏÏä  ä ǡ ©
Ï ǡ ¸  ä Ǥ Ïǡ¦Ï 
ǡ ä© äÏ Ǥ
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Rysunek 20
Różnice w zastosowanej siatce inwentaryzacyjnej i ustalonej wielkości emisji PM10 na przykładzie POP dla województwa
małopolskiego

ä©
ͳͲ





 ä©ʹ ¸Ă
ͳͳ

ʹͲͻʹ



ͲǡͷͲǡͷ

͵ͳͺ

ͷʹǡ͵Ψ

ʹͶͷͳͶ

ʹ͵ǡͳΨ




 ä© 
Ā×Ï  

ʹͲͲͻǤ

ʹͲͳ͵Ǥ

ͲǡͳͲǡͳʹ ǤͷͲǤÑ ×

ʹͲͳǤ

ͲǡʹͷͲǡʹͷʹ 
ͲǡͷͲǡͷʹ Ï

Źródło: Opracowanie własne NIK.

¦ä ¦¸ä 
ȋȌ  Ï×ǤäʹͲͳͳǤ
ä© ȋǡʹʹȂ ȀʹͲͳ͵ǤȌǤ
ĂÏä©Ï× ʹͲͳͲǤȋ͵ǡͻͻ
Ȃ ȀʹͲͳ͵ǤȌʹͲͳʹǤȋ͵ǡͳͺȂȀʹͲͳͶȌǤĂǡ
Ă×Ă×Ă   ǡ  Ă 
 ä  ×Ǥ
ÏÏÏ¸ ʹͲͳ͵Ǥ ʹͲʹͶǤ ͳͲͳǡʹǡ
 ʹǡͷĀʹͷǡͺǤä ǡÏ ¦Ă×
ä ͳͲǡʹǡͷǡ Ï
Ï×ä ĂʹǡͷͳͲǡ 
¦  ©
¦ä Ǥ¦ÑÏÏ× ͳͲĂ×Ă ǡ Ï ǡ×ͷǤͶǤǡǤͳͶͷ Ǥ
ä ä  Ā×ÏĂ×©ä 
¸ ǡĂ¦ Ñǡ×©×¦¸Ǥ  
¦× ¦
ä×  ä Ǥ
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×Ă  Ï 
 ¸  
 ¹²¹Ǥ  ×ä ǡĂĂä ×Ïȋä Ȍ ×   ¸ ǡĂ ä 
  ×ǡ× Ă¦ǣ
  ä   ǡ ǡ Ā×Ï Ï¸Ǥǣä
¸Ă  ǡ Ï×
 Ǣ
 Ïä© ä  ¸  Ȃ ä©ǡȋǡ ǡȌǢ
 Āǡ× ¦ ×Ï¦ä© × ×Ā×ÏȂĂÏ
Ā×ÏĀ×ǤĀ×Ï×ĂÏÏʹǡͷͳͲǤĀ
¦×ĂĀʹǡͷȀͳͲǡ× 
Ï¸ͲǡͲǡͻͺǤÏä©×Ă ¸  Ǣ
 ǡ× Ā×Ï
Ȃ¸¦ ¸ ǡ ×ä  
Ï×¸ Ǣ
  Ï×ͳͲʹǡͷĀ×Ï ȋÏȌǤ 
×  ¦¸Ï¦  ÏǡÏÏͳͲ
ʹǡͷäǤ ¦Ï   Ï ÏǡĂ
 ¸Ïä Ǥ
  ×ĂǡĂȋ ǤȌ ä  ä Ā×Ïǡ×
 Ï Ñ¸ĂÑ    Ǥ¦ ä¦Ï × ×Ā×Ïä ¸¦  ¸ĂÑ 
 ÑǤ¸ ¸
  ×ää©ǡ×
¸¦ ÏĂ ×  ǡ
 Ā×Ïä Ǥä©Ā×Ïǡ×Ï×¸Ă ¸×Ï¦¸ ÑǤ ¸ä  ×
ǡ×¦¦ÏÑ  Ǥ
¹²¹  ϐ¸ǤǤ¦  ǡ¦
¦ȀͳȀͲͺ   ǤÏ
ǤǤ ä ×  ×
  × ǣä¦ǡÏ×ǡ ä¦Ǥ
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  ä  ä Ā×Ï 
 Ǥ ¦ ͶͶ
Ƿ××   Ă¦ × ǳǤ Ă   
×Ï¸ ä ǡ
¦ Ā × Ā×ÏǡĂÏǡ×¦©¸ × Ǥ
 × ¦
¦ǡ ×¸¸¦  Ā×Ïǣ
y  ¦ Ǧǡ
ÏĂ ä  Ǣ
y   ×Ǣ
y  ǡ ×ä ǡ¸¦
×Ă   Ǣ
y ×Ï Ïǡ
××Ǣ
y ȋǤÏȌǤ
Ï× Ā×Ï×
 ¸ Ā×ǡ×
¦©  ä 
 × 
Ǥ ǡ ×ä  Ā×ÏǤ
  ä Ǧǡ Ā×Ï  ×× 
ǡĂ    c ǡ c ǡ×  ×ǡĂ ¦×Ă
Ā×ǤĂ¸Ā×Ï 
Ā ¸    
 ǣ
y ǷĀ  ÑȂÏ
  ͻǳȂ  cͶͷ3 r.Ǣ
y Ƿ××   
Ă¦  × ǳȂc
ͶͶ3 r.Ǣ
y Ƿǯ  Ͷͷͻ
ǦǳȂä¦Ǣ
y ǯ  Ͷͷͽǡ
Ǧ  ȋȌͶͷͼȀ;ͺǡǢ
y  Ȃ ¦ ä  ×  Ā×ÏȂ c Ǣ
y ǷȀͶͷǳȋ  
ͷȀͶͷȌǢ
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y ǷȀͶͷͼǳȋ  
ͷȀͶͷͼȌǢ
y ×Ā×   ¦  
 ǡ c Ǣ
y ǷäĀ×Ï ÏȂ 
ǳȂ ǡ ¸ ×ä¦ǡ ͶͶͽǢ
y ǦͶǦͻǣͶͷ ¦ ä    
ä   ÑÏ×  ÏÏ¸  ȋ  ͻͶͶȌǤ
 Ā× Ā×Ï¸ 
 ×ÏÑ   ¸ä Ǥ
   Ăä©Ï¦ ×ǡ¸Ā× ä 
ǡ    ÏÑǤ¦ 
ä ÏÏÏ©¸Ā× ǣ
 ǡ ä× Ā×Ï
  c  c ǡ 
  Ǥ
¦Ăä ×
×ÏÑ ¦  ¸ 
ä× Ǥ¸ ä ×××  × ǡĂ¦×ĂĂä  ×Ǥ
0MZQfMZMXUf[cMZeOT
<;<c_WMfaVÚ
ņQZMVcUîW_feYń^ÈPĎQY
QYU_VU<910<9!
U.M<NeĎ_QW`[^
W[YaZMXZ[Ne`[ce
Mc\^fe\MPWa:;2
_QW`[^\^fQYe_Ď[ce
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Wykres 17
Udział procentowy poszczególnych źródeł emisji w emisji całkowitej z obszaru województwa/danej strefy
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ekspertyzy firmy zewnętrznej oraz danych z kontroli.
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  ×ǣä¦ǡÏ×ǡ 
ä¦¸ǡ×
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Wykres 18
Średnie udziały źródeł emisji w stężeniach średniorocznych PM10 i PM2,5 na obszarze przekroczeń poziomu normatywnego
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Wykres 19
Średnie udziały źródeł emisji w stężeniach średniorocznych B(a)P i NO2 na obszarze przekroczeń poziomu normatywnego
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Tabela 4
Dane dotyczące liczby i rezultatów kontroli prowadzonych przez WIOŚ w zakresie realizacji przez gminy zadań wskazanych
w POP w okresie 2014–2017 (I półrocze)
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Wykres 20
Porównanie efektów ekologicznych zaplanowanych w aktualnie obowiązujących POP i faktycznie osiągniętych rezultatów
w latach 2014–2016 w zakresie redukcji emisji ze źródeł powierzchniowych
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Wykres 21
Szacunkowy czas potrzebny do pełnej realizacji założeń POP w zakresie ograniczenia emisji ze źródeł powierzchniowych
przy dotychczasowym tempie realizacji działań naprawczych (dla lat 2014–2016)
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Wykres 22
Dostępność środków w kontrolowanym okresie w ramach RPO na zadania związane z ograniczeniem emisji ze źródeł
powierzchniowych (wymiana/likwidacja źródeł ciepła) w porównaniu do oszacowanych w POP potrzeb w tym zakresie
na przykładzie województw małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego
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Rysunek 21
Liczba i odsetek osób narażonych na ponadnormatywne stężenia PM10, PM2,5, B(a)P i NO2 na obszarze województw objętych
kontrolą NIK

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Wykres 23
Porównanie efektów ekologicznych zaplanowanych w aktualnie obowiązujących POP i faktycznie osiągniętych rezultatów
w latach 2014–2016 w zakresie redukcji emisji PM10 i PM2,5 ze źródeł powierzchniowych w gminach objętych kontrolą NIK
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Wykres 24
Porównanie efektów ekologicznych zaplanowanych w aktualnie obowiązujących POP i faktycznie osiągniętych rezultatów
w latach 2014–2016 w zakresie redukcji emisji B(a)P ze źródeł powierzchniowych w gminach objętych kontrolą NIK
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Wykres 25
Szacunkowy czas potrzebny do pełnej realizacji założeń POP (lub osiągnięcia poziomu
niezbędnego do przywrócenia przewidywanej jakości powietrza) w zakresie ograniczenia
emisji ze źródeł powierzchniowych przy dotychczasowym tempie realizacji działań
naprawczych (dla lat 2014–2016)
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•  ǡǤǣͳͲȂ͵ǡͺρȀ͵ǡʹǡͷȂʹǡρȀ͵ȋͲǡͶΨȌǡ
• ×ǡǤǣͳͲȂ͵ͻǡͻρȀ͵ǡʹǡͷȂʹͻǡͳρȀ͵ȋʹǡͻΨȌǡ
• ǡǤ ǣͳͲȂʹͻǡͺρȀ͵ǡʹǡͷȂʹͳǡͺρȀ͵ȋ͵ǡʹΨȌǡ
•  ÏǡǤĂ ǤǦǣͳͲȂʹͻǡͺρȀ͵ǡʹǡͷȂʹͳǡͺρȀ͵ȋ͵ǡʹΨȌǤ
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 ä©ǡĂ¸¦ ×Ă   Ăȋ
ʹ͵ȂʹͷȌ¦  ¦© Ǥ
 ä©× © ǡ Ă
×ǡ×  ¦
×Ă©Ï Ăä ¸
 ×  ×Ǥǡ Ā×Ï ǡ
  Ïǡ¸ä ×ǡ
 ¦¸ ×ÏÑ    ǡ×  ×ÏǤ
¦ä ¦ ¦  
¦¸  ×    ×  × ǡ  
ÏÑ  ͽͿǤ ä  Ă  ¸ÏÑ  ȋǤ 
ä¸ʹͺͲ Ï×
ÏǡʹͲͳͺǤȌĂ Ï Ǥ¦ 
¸ Ăä 
 ÏÑ¦    ¸ä ÏĂÑ Ï ȋ ͷǤ͵ǤǡǤͳ͵ͶȂͳ͵ Ȍǡ ¦¸  ȋ ¦¸ ä 
Ȍ×ÏÑ  ¸  
 ¸ ĂǤ©
ĂǡĂäÏä ʹʹ
ʹͲͳͺǤǡ¸ Ă©Ï¦ ä Ǥ
× ×ȋͳͲʹǡͷȌä ¦  
ä  ʹͲͳͶȂʹͲͳ×©
  ǤĂĂ¦©¸ǡĂ
ʹͲͳͶȂʹͲͳÏä ¸×  ǡ× ¦ ×Ǥǡ ĂǤ©ä  ¸ĂÑ
ȋȌǤ ǡĂä ǤǡǡĂä©Ï ÏȋͳͲȌ× ȋȀͳͶȀͲͺȌǡ  ¦ Ï
 ××ǡ×  Ï  ÑǤc ×ĂǡĂ  ÏÏ ¦ ǡÏÏ 

6MW[ħÜ\[cUQ`^fM
ZM`Q^QZUQ
_W[Z`^[X[cMZeOTSYUZ
YUY[ZUQfZMOfZQV
\[\^Mce\[PcfSXîPQY
ZUQW`È^eOT\M^MYQ`^Èc
cPMX_feYOUÚSaPMXQOQ
[PNUQSMĎM[P\[fU[YÈc
Z[^YM`ecZeOT

ͽͿ ×  ȋǡǡ×Ȍǡ¸
  ǡÏĂä   ¦¸ 
×ÏÑ  ǡϐ¸Ǥ
 ¦ä©  ȋÏ¦ ǤʹͷǤ Ȍ
ÏĂ ¦ Ǥ
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   ǤĂ× ©¸ǡĂ
 Ïä ¸   ǡ ¸ǡ ¸Ă ä ǤÏĂÏĂ©ȋǤä¦Ȍǡ×  ¸ĂÑ ͳͲ
¦ ¸ĂOǡ Ï  Ǥä ¸Ă
ȋȌǤǡ ȋǤä¦Ȍ¦ ȋǤ
ÏȌĂ¦Ă  Ǥ ä©ǡÏ     ǡʹǡÏ¦ ǤʹͷǤ Ǥ
Wykres 26
Jakość powietrza na obszarze niektórych skontrolowanych gmin na przykładzie wybranych stacji pomiarowych
  ¸ĂÑ ͳͲ
  ¸ĂÑ ͳͲȋĂͷͲρȀ͵Ȍ

͵ͲͲ

ʹͷͲ

ʹͲͲ

ͳͷͲ

ǤǤ
ͳͲͲ
ǤǤ
ǤǤ
ͷͲ
͵ͷ

͵ͷ

Ͳ
ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

 ÏǦǤȋǤȌȀǤǤ ǤǦȋȌ

ǦǤ

 ǦǤȋÏ¸ĂȌ

×ǦǤÑȋc×ä Ȍ

ǦǤÏä ȋ Ȍ

O×ĀǦǤ×ȋc×ä Ȍ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

 

¸Ăä ȋȌ
ʹͲǡͲ
ͳͺǡͲ

¸Ăä ȋȌȋȀ͵Ȍ

ͳǡͲ
ͳͶǡͲ
ͳʹǡͲ
ͳͲǡͲ
ͺǡͲ
ǡͲ
ͶǡͲ
ʹǡͲ
ͲǡͲ

ͳǡͲ

ͳǡͲ
ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵
ǦǤ
×ǦǤ 
O×ĀǦǤȋ ×Ȍ
 ÏǦǤǤ ǤǦȋȌ
 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ.
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Ï  ͳ͵ ÏÏ Ï¦ ͳͲǡͳÏǡͻǡʹÏ
ȋͻͳΨȌÏÏ¦  Ā×Ï ȋǤǤ×ǡ
 ǡǡä Ă ǡ×Ƭǡ   ȌǤĂ
 ©ǡĂä Ï× 
 ¸ ¦Ǥ
ÏÏ¦  Ā×Ï  ǡ×¦ ¦ ¦ ä ǡ ͺͳͷǡ͵ÏȋͺΨ×Ï× ȌǤä × ¸
 ×  Ï¦ ǤʹͶǤǤ  Ï 
 ¸Ñ ¦  ¸ 
ä ¦ ¦ǤĂ ©Ï ǡ¦  ÏĂÑ
 ʹͲͳ͵ȂʹͲͳͷȋ¸ ×  Ȍ
Ïä×ÏÑ ¦ǡĂÏä ȋǤ  ¦  Ā×ÏȌǤ

:UQc_fe_`WUQSYUZe
[NVî`QW[Z`^[XÚ
aPfUQXMĎecXM`MOT
 x"
P[RUZMZ_[cMZUM
ZMXUWcUPMOVî
XaNceYUMZî
ZUQQRQW`ecZeOTń^ÈPQĎ
OUQ\ĎMZM\MXUc[_`MĎQ
cS[_\[PM^_`cMOT
P[Y[ceOT

 ʹͲͳͶȂʹͲͳ ȋȌ
 ǡ Ă¦  Ñ   ¸ ×   Ïǡ¦ Ï
ͳ͵ ȋͷͶΨȌǤÏ  
ȋǡO×Āǡǡ×ǡ ×ǡȌÏ   Ï¸
Ï   ĂÏ   ÏÏ¦ × Ǥ ©Ăǡ
ĂǤ ʹͲͳȂʹͲͳͺ ¸ÏĂÏÑĂ¦  ¸ Ā×Ï Ï
ÏǤ    ȀͳȀͲͷ
ǡĂĂ¦ä© ͳͲ¸
 ×¦¸¸ÏÏ¦ 
  Ï ǡ ʹǤ
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Wykres 27
Szacunkowe koszty redukcji emisji PM10
Ï¦  ä 
  Ï 

ÏȋȂȌ

ʹͶͷ

ͳͲʹ
͵Ͷ

 
ȋÏȌ

ʹͷͻ

 ×
Ï  

͵ͻͺͳ

Ͳ

ͷͲͲ

ͳͲͲͲ

ͳͷͲͲ

ʹͲͲͲ

ʹͷͲͲ

͵ͲͲͲ

͵ͷͲͲ

ͶͲͲͲ

ͶͷͲͲ

 ͳͳͲ ȏǤÏȐ
Źródło: Informacja o wynikach kontroli NIK nr P/16/065 Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim (str. 36).

 ×Ï   
 ×Ă¦  Ñ¸ Ā×Ï Ï
ÏÏ Ïä Ǥ×    ȋO 
×¸¸ ǡ  Ă ǡ¦ ǡǡ×ĀÏĂ
 ×Ȍǡ Ï
Ï×  Ǥ
<^[S^MY[_Ď[Z[ce
fM\QcZUMVÚOe
^QW[Y\QZ_M`îf`e`aĎa
fcUîW_f[ZeOTW[_f`Èc
[S^fQcMZUM\[XUWcUPMOVU
W[`ĎMZM\MXUc[_`MĎQ
^QMXUf[cMZeNeĎ`eXW[
cVQPZQVSYUZUQ

  ȀͳͶȀͲͺ ÏǡĂ ¸ĂÑ ×ǡ ä 
ÏǡÏ ¸
 Ï×¸  ¦¸ ǡ×Ă
¦ ¸Ï¸ ×
 ĂÏä×Ǥä×ͳͲ 
ʹͲͳͶǤǡȋ×ȌĂÏ¦ǡ Ï¦ Ăä©ÏĂ × Ā×Ï ÏÏǤ 
 ÏǡĂä×ͳ͵Ï
¦ÏǤ ¦ Ï¸Ăǡ×¦Ñ
 ×Ǥ
 ¸ĂÏ ¦ ä ¸ÑǤ
¦ ¸ä ¦¦ÏÑ× ȋȌǡ¦ 
ǡ   Ǥ  ĂÏÑĀ ǡ¦   -
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¦  Ñ × 
Ï  ÑǤ    Ñ ×  ĂǤǤÏÏ
Ȃ  ͽͿǤ
 ÏǡĂ Ï
ʹͲͳͶȂʹͲͳȋ ×Ï Ȍǡ× Ï
ä ¦×¦ ͳͲǡʹǡͷȋȌǤǡ 
× Ï¸¸ Ñ ×  × ͽͿ΄ȋOǡ  ǡǡ ÏȌǡ×ǡĂ  ×ä ¦¦ Ñ  ǡ 
Ï¦  Ǥ Ǥ
ǡĂ   ͽͿ΅ Ï
¸ǡ× ä ¸ĂǤ¸ ×  × cȋÏä  ×¸ ¦Ȍǡ
 ÏǡĂä ¦ Ñ
ä ¸    cÏä Ñ×Ǥ

FacMSUZMce_[WU
\[fU[Y_`îņQĐ
ZUQW`È^eOT_aN_`MZOVU
c[`MOfMVÚOeY
\[cUQ`^faVQS[VMW[ħÜ
cQcZÚ`^f\[YUQ_fOfQĐ
Y[ņQZUQScM^MZ`[cMÜ
OMĎW[cU`QV[OT^[Ze
\^fQPZQSM`ecZeYU
_Wa`WMYU
fMZUQOfe_fOfQZUM
\[cUQ`^fMfQcZî`^fZQS[

ä©ĂǡĂȂÑ ȋͳͳȌȂ
ä ȋ¸×ȌǤÏͽͼǡĂĂ
ʹͲͳȂʹͲʹͲͽͽ  Ͷͽ;ǡ×
ä Ï
 Ă
 ǡ    ǤcȋÏ¦ ¸
 ÑȌ×Ï Ñ¦
 ¦¦ȋ¦ ÑȌǤ
Ă¦ǤǡĂ
 Ñ¦  

ͽͿ ×  ǡĂ× 
ȋ cǡ ¦ȌǤ
ͽͿ΄  ǤʹͻǤͳʹǤ Ǥ
ͽͿ΅ ¦     Ï    ͳʹ   ͳͻͻ Ǥ  
  ¸ĂÑ¸ĂÑ × ǡ 
Ïǡ¦Ă    
ȋǤǤͳͻǡǤʹ͵ͳȌǤ
ͽͼ  ǤʹͻǤͳʹǤ Ǥ
ͽͽ ä ¦×ͶʹͲͳǤ
ʹͲͳȂʹͲʹͲȋǤǤǤͳͶͻʹȌǤ
ͽ;     ¦   ĂÑ ϐ  ǡ   
  ä¸ǡ  ǡǡ Ǥ
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¸ĂÑ  ÑǡĂ×  
ä ¦ Ñ¦  
 ǡ× ä ¦  
 ¦ ǡǤͳͲǡʹǡͷǡȋȌǤ
¦×Ï ¸Ï×  cǡ×
¸Ï  ä ¦
 ×   ȋ
 ¸ȌͽͿǤ ÑǡĂä©¦ Ñ
ÏÏ¸ä͵Ψä ¸ĂÑ¸ 
ͳͲͶʹΨȋȌǤÑ
 ×   ʹʹǤ
Rysunek 22
Wyniki pomiarów jakości powietrza wewnątrz budynków przeprowadzonych przez WIOŚ w Krakowie na zlecenie NIK
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ͽͿ           ǡ Ǥ  Ā ʹͲͳ Ǥǡ
¸ ʹͲͳͺǤÏÏ ××  ǡ
ǤͳͲȋȌǤä c
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przedłożonego sprawozdania z badań WIOŚ w Krakowie.

Ă¦ǡĂ  ¸Ïä©¦
 ÑǤ ©ĂǡĂĂÏ ǡ× Ï¸
ä ¸ĂÑǤ ǡä  ¸ĂÑ¦¦© Ăä ǤÏʹͲͳǤ¸ĂͳͲ
ȋȌÏǣ͵ͷͲǡͻρȀ͵ 
ǤȋͳͳǤͲͳǤʹͲͳǤȌǢ͵ͶǡͻρȀ͵ Ǥ
ȋ͵ͲǤͲͳǤʹͲͳǤȌ͵ʹͻǡͳρȀ͵ ǤÏ×ȋ͵ͲǤͲͳǤʹͲͳǤȌǤ
ȋȌ¸ĂÏÏ¸
ǣ͵ͺǡͶͶȀ͵ ǤȋͲͳȂͲͷǤͲʹǤʹͲͳǤȌǢ
͵ǡȀ͵ Ǥȋʹ͵ȂʹͻǤͲͳǤʹͲͳǤȌ͵ͶǡͶȀ͵
 ǤÏ×ȋ͵ͲǤͲͳǤȂͲͶǤͲʹǤʹͲͳǤȌǤ¦ ¸
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ĂĀ ȋʹʹȌǡ  ä©
¦ ÑÏÏ©¸
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ä©¸ĂÑ ¦ ÑͳͲ
 Ï ¸ĂÑ
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 ¸ĂÑ  Ñ¦Ǥ
 ĂĀ ͳͲ¦ Ñ
 × ǡ ×Ï
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¦×Ǥͳͳ  Ïȋ×Ă   ȌǤ
Ă   ͶͳͶǤ
 ×ǡĂ × ǡ
¸   ǤͷͲΨ¸ĂĂ
¦ǡ ¦  Ï Ǥ  Ā ͳͲä Ï
¸ͶΨͲΨǡÏ   ʹʹΨ
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ÏǡĂ¸Ă  Ñ¦ Ñ
ÏĂĂǤÏ¸ĂÑͳͲ ¦ ¦ Ñǡ  ǤÑ ǡʹͺǤ

ͽ ¦ ¸ǡ¦ ǡäĀÏ
ä ¸ä©¸ĂÑͳͲ¦ Ñȋ͵ΨȌ
ʹͲͳǤǤ   ¸Ă 
ͳͶͳ ρȀ ͵ ȋ  ä  ¸Ă ͳͲ  ¦ǡ ä©  ¦
 Ñǡ Ā ǡ 
   ¦ ȌǤ
ͽ  ×  Ï  ÑÏ 
¦×ä©¦ ÑǡÏ  
  ǡ ×ǣ Ā ʹͲͳ Ǥ ȋǣȀȀǤȀϐȀ
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Wykres 28
Stężenie PM10 w otaczającym powietrzu i wewnątrz budynku przy ul. Felicjanek w Krakowie
w okresie 29.12.2016–02.01.2017

¸ĂͳͲ ¦ 

¸ĂͳͲ¦

Źródło: Ocena wpływu zanieczyszczeń pyłowych na zewnątrz budynków na jakość powietrza wewnątrz
pomieszczeń, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Kraków, październik 2017 r.

ÏǡĂĂĂä©×Ă ä  ȋÏ  ×ä Ȍ¦Ñ
¦  ¸ä ¦ Ñȋ  ȌǤÏ¦ 
 ¦    ÑĂ ä  ¦Ñ¦Ăä×  ¸¸ ǡ×Ï©
Ǥ ¸Ă ¦ ä
ÏÏǤÏǡ
ͳ ʹͲͳǤ¸Ï Ï¸×ÏÑ
    ä  ×   Ǥ¦ Ǥ Ï¸
ÏÏ×Ïǡ×¦Ïä     ǡ
  ǡǤ 
Ï 
 ǡ¦Ñ ¦  ǡ ×ǡ×ä ¦Ñ  ¦    × ä ǡ¦  ä©×¦Ïä ä¦  Ñǡ
¦ä©ǡä© ä©ÏǤ¦ ǡ
¦ ʹͲͳǤÏǡĂ-

.^MWVQ_`ce_`M^OfMVÚOeOT
UZR[^YMOVUZM`QYM`
_Wa`QOfZ[ħOU
[Ofe_fOfMOfe\[cUQ`^fM
cfMW^Q_UQ^QPaWOVU
fMZUQOfe_fOfQĐ
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[S^MZUOfQZUM
ZQSM`ecZeOT_Wa`WÈc
fP^[c[`ZeOT
fcUÚfMZeOTf`eYU
fMZUQOfe_fOfQZUMYU
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ȋ ȌǤ¦ǡĂ ¦ Ï¸¦¦¦ ×¦ ¦ä Ǥ
Rysunek 23
Udział terenów zieleni należących do skontrolowanych gmin w ogólnej powierzchni miasta,
wg stanu na koniec 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli P/17/077.

0fUMĎMZUMUZR[^YMOeVZ[
QPaWMOeVZQZM`QYM`
\^[NXQYM`eWU
fMZUQOfe_fOfQZUM
\[cUQ`^fM\^[cMPfUĎe
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158

  ȀͳͶȀͲͺʹͲͳͶǤǡ
 ×Ï¦  ¦ ä©ÏÑ
  ǡ ¦ää©Ï ¦
ä   ÑǤ Ï
¦¸ ǡĂͳ͵ 
ÏÏ Ǧ  ¦ 
  ǤÏ×Ă¦¸ǡ ×ä ǣ
−   ȋǤÑ×Ăä Ñ ȌǢ
−  Ñ Ǣ
−   ¸ Ï ¸ȀǢ
− ¸©ȋ ǡ×Ȍ Ï Ǣ
− ×  Ǣ
−  ǡ×Ȁ×  Ǣ
−    Ǥ

B,ņ9405>E0BD94646:9?=:74
Ă ʹͲͳͺǤ
Ï ͽͼ¦ǡĂȂ ©  ĂȂ ¦
  ÏÑ Ǧ  
Ǥ¦×ȋͶͶΨȌÏǡĂ
Ă ǡ×¦ǡ
¦ȋͳͻΨȌȂĂǤĂ ¸ä ×Ñ Ă  
ÏǤ 
 ¸ä Ñ ×Ï  Ǥ
  ¦ǡĂ ¸ä©  ä  ĂĂ  ȋÏǣǡ ×ǡǡ ×ȌǤ
Ñ Ï×Ă×ǡĂ×
  ×Ï  Ǥ
×Ï  ä© 
ĂÏ ¸ä ǡ×Ă¸¦¸ĂǡĀǡȋȌȋͳͲȂͳʹȌǤÏÏÑ ×ǡĂ¸
ȋĀ¦ÏͶͲΨ ȌǡÏ×   Ï Ï¸
ȋÏͻʹΨ×ͽͽȌǡ×ȂÑ ȋȌȂ¦Ï×¦ ¦Ïä 
ȋ¦  ȌǤ
 ä©Ï×   ǤÏ ȋͷΨȌÏǡĂ ä©Ï×
 ×  Ǥ ¸ä 
Ā×ÏÏȋʹͳΨȌǡä ÏȋͳͶΨȌȋͷΨȌǤ ä©ÏÑ Ǧ  ǡĂ ¸ Ă
 ȋʹͺΨȌÏǡĂ
¦äÏ¦ ä ǡ
Ï ȋͶͳΨȌÏ ÏÑȋÏ͵ͳΨÏĀ©ȌǤä× ÏÑͻΨ Ïä ¸ǡ Ă
© ¦Ă ¦ ¸ÏÑ Ǧ  Ǥ
¦ä Ă¦ää Ñ ×ä×ä ¦ĂĂ 
Ă ÏÑ  ǡ¸ͽͼ Ă ÑͶͷȀʹͲͳͺǤ  ¦
ǫǡʹͲͳͺǤ  ¸
Ï ¦ȋ¸ǣǣȀȀǤ ǤȀ
 ǤȀʹͲͳͺȀ̴ͲͶͷ̴ͳͺǤ Ȃ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤȌǤ
×Ï Ñ ×ǡ¦ ͳͲͻʹǤ
ͽͽ ×ÏǡĂĂͷͻΨ  Ï¸Ǥ
ȋǤȌ  Ï ÏʹͲΨ
×ǡÏǡ ͳͻΨ Ǥ
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 ä Ăͽ;ͳĀʹͲͳͷǤ¦×Ïǡ
ä×¸   ͽͿǤ
Ï ¸¦ä×͵ͻ× 
Ï  ×Ǥ¦
ǤǤ  ǡ ¦ǡĂ ͷͷÏǤ 
© × ȋͲ×Ȍǡ×
 ×ä Ă×¦¦ 
ǡä×¸ Ă ǡǡ ĂÑ×Ï  Ā×Ï  Ǥ¸ä ¦
 ÏĂ Ǧ  ǡǤ    ¸¦ ¦
 ¸  ä 
 ÏÑ  ǤĂ   Ñǡ× ¸
 ÏÑ ¦  ǡ×Ă ×  Ǥ
 Ā×Ï ÏÏ ¦Ñ  ͷͷ ¸¦  ÏǤ ¦Ñ  ǡ
¦¸Ā  Ï
ǤͺͲΨ ×  
Ï Ǥcä©  
  ¦    Ï¸ ĂĂ
äÏ ×ÏǤ
 ¸Ï×ÏÏǡĂ    
 ͳʹͷ͵ͲͲÑ Ǥ ×ĂͳͳͲͲÑÑ ×Ïʹ͵ͲͲͲ ×Ǥ
ʹͺÏ×Ï Ïͳʹ͵ͲͲ
 ͳͲͲͲ×Ă ä  Ǥ ʹͲͳǤ ¸Ï ¦Ï ǡ¦ ¦ ä
Ñ ǡĂ  ¦ÏĂ 
×ǤÏ  Ï ȋʹͲͳͺǤȌǤ  ×Ă¸ǡ×¦Ñ Ï©   Ï Ăä  ¸
 Ï×Ǥ
ͽ;     Ǥ Ă      ×
ÏȂÏ ( )
ͽͿ ĂǡʹͲʹ͵ǤǡǤͳǡͳͲ 
ä× Ǥ
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  ÏÏÑ ¦×Ï
¦ äÏ   ä×Ñ ×ǡ      Ïä 
ä ×Ǥ¦ 
¸ ×ǤʹͲͳǤÏ
 Ï¸ ×Ă ä 
 ǡÏ¦ ¦Ā×Ï ÏÏǡ
Ï¦ ¸ĂÏ 
Ă ¸Ñ ä 
ǤÏ¸ ×ä  
ʹͲͳȂʹͲͳ Ǧ  
 Ă¦Ïä ¦ ×ͽǡ ÏĂʹͲͳǤä×ä ͵Ïǡ
  ×ÏʹͲͳͶȂʹͲʹͲǡ ¸ʹͺͲ Ï×ÏǤ
Ă¦¸ Ñä   Ñ   ǡǤͳͲǡʹǡͷȋȌǡ
ÏÑ   ×  ǡ¸
× ä ǡ¸ä ×
 ÏÏĂä  ×ǤĂ
 Ï¸ Ā×Ï
  ¸ä × Ñ¦    Ǥä ͳ͵ Ïä×¸ Ï¦   Ăä Ï¸
ͶͷǡͺΨΨͽǡ   Ï
ͺͶǡʹΨͺͻǡͺΨͽǤ  ×Ï×ÏĂ͵ͷΨͽǤä©ĂǡĂ¸ä©¸ ¦ä×¦¸ ä 
ÏǤǤ ¦ ÏäÏ äǡ×Ă
ÏÏ ä×¸ ǤǡÑ  ǡ  ¦  ǡĂ¦ Ăä×Ï  
ͷǤ

?WMXMZUQfNîPZeOT
PfUMĎMĐZM\^McOfeOT
cfMW^Q_UQ[S^MZUOfQZUM
ZU_WUQVQYU_VU
\^fQW^MOfMĎMY[ņXUc[ħOU
RUZMZ_[cQcUîW_f[ħOU
_W[Z`^[X[cMZeOT
\[PYU[`Èc

ͽ ÏÏǤǤǣͳͲͲͲͲ  ǡ×
ϐÏ   ¦¦ǡ ¸
ͷͲͲ  ǡ 
 i ä©ϐ  ǡ ¸ Ñ
  Ïä© ǡ×ʹͲͳǤ  
ʹͲͳǤÏÑ ͻ͵ͻǡǡ 
ȋ Ï ×ä Ăä Ï×ǡ ×ǡ
× ÏȌǤ
ͽ  Ïǣǡ ǡǡ ×ǡ × ÏǤ
ͽ ǣ ×ǡ ¦ Ǥ
ͽ ǣ×ǡO×Āǡ×Ǥ
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Tabela 5
Przewidywany, w roku zakończenia realizacji POP, poziom zabezpieczenia potrzeb finansowych na zadania dotyczące
ograniczenia niskiej emisji, przy bieżącym tempie angażowania środków własnych wybranych jst

 
ʹͲͳǤ
 


c 
Ï¦
 

¸¦ 
ȋäÏȌ

Ñ 
 
Ñ  
Ă¦ 
Ăä×
Ï 

×

ͳͲͷͶͲͲǤÏ

Ͷ͵͵͵ǤÏ

Ͷʹ͵Ψ



ͶʹͲͶͲͲǤÏ

͵͵ͻǤÏ

ͳͳΨ

 ×

Ͷ͵ͲͲǤÏȗ

Ͷ͵ͶǤÏ

Ψ

 ×

ͺʹͶǤÏ

͵ͷǤÏ

ͷΨ

 

ͷʹͺͷͷͺǤÏ

ͳͶͷͳǤÏ

͵Ψ

¦ 

ͻͷͲͲǤÏȗ

ͶͷʹǤÏ

͵Ψ

ͻʹͶͺǤÏ

ͳǤÏ

ͳΨ



×

ȗʹͲͳ͵Ǥ
Źródło: Opracowanie własne NIK.

Ă  Ă©ĂǤ
    ÏÑ ¦   
  ǡ  ÏÑÏǤ Ï ¦  
ȋ ȌĂͳͻͻͷǤǡÑ 
ʹͲͳǤ  ÏÑ͵ͲǤ  ¦Ñ  ÏǤÏÑ
   ¦Ăǡ
×  ʹ͵ʹͶǤ ä ǡ
×  Ă¸  ǡÏ
 ¦¸¦ ÏÑ  
ä×¸ Ā×ÏǤ ǡĂĂä×Ă ¸ Ïä ×ǡ  ×ǡ 
Ñ ¸Ǥ¦ ¸¦   ǣ
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 O
 ×ĀǡǡʹͲͳͷǤÏĂÏ  c  ǡ
¦ ä¸ä ǣʹ͵Ͷͷǡ͵ǤÏ
ȋ ¸¸͵ͳͲĀ×Ï ÏÏȌǡʹͻͲͺǡͺǤÏ
ȋ ͵ͺĀ×Ï ÏȌʹͷͷǡʹǤÏȋ ͳͻͶĀ×Ï
ÏȌǡ ʹͲͳǤÏ
¦ Ǥȋ ¦ 
ͷǤʹǤͳǤǡǤͺ͵Ȃͺͷ ȌǢ
  ×ǡȋ ʹͲͳǤȌ Ï¸ c 
¸ä×ä ʹͷʹǤÏ  ¸¸ʹ  ×
¸   
 ÏĂǡ ä
 c Ï Ǥ
ä©×ĂĂ ä
Ï¦ ¦ǡ¸ 
 ×  ȋʹʹȌä 
 äȋͷǤʹǤͳǤǡǤͺͳȂͺ ȌǤ
Ï  Ï ×ȋ×     
Ȍǡ  ¸ä ×Ï ¦¦  
×Ǥ Ă¦ä ¦ǡ
Ï ʹͲͳǤ ×Ï ʹͲͳǤǡ Ï¸¸
ȋǡ×ǡ ǡ ÏO×ĀȌǤ¦ ¸
Ï  Ï× 
Ăä  ×¦   ÏÑǤĀǡ × Ïä ȋäͳͷΨ 
 Ȍ ¸ ÏÑǤ
¦Ă äĂ
ʹͲͳͺǤǡ ×ǡ×  Ï
¦ Ï  ×Ï×¸ ǡĂ Ñ  ¸ǣ
ÏĀ×Ï ÏȋĀ¦ÏͶͲΨ ȌǡÏä ¸ȋ͵ͶΨȌǡĂä 
ȋʹͻΨȌǤ   ä ͳ͵ ȋͶΨȌ Ï
Ȃ  ĂȂ͵Ψ × ÏĂ ǤÏǡ ǡ
 ¦ ä ä×Ñ ×Ǥ× ää©Ï ȋäͳͳ͵ÏȌ    Ǥ 
 ʹͻǡ
  Ïä ä ÏĂ ¸
Ï¦ ǤʹǤ Ǥ

?WMXMW[Z`^[XU
cfMW^Q_UQ_\MXMZUM
[P\MPÈccUZ_`MXMOVMOT
S^fQcOfeOTS[_\[PM^_`c
P[Y[ceOTNeĎMfNe`
YMĎMMNe\^fQOUcPfUMĎMÜ
`QYafVMcU_WaM`MWņQ
MNefM\QcZUÜ_Wa`QOfZe
ZMPfÈ^ZMPcP^[ņQZUQY
ceY[SÈcaOTcMĎ
MZ`e_Y[S[ceOT
c\^fe_fĎ[ħOU
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Wykres 29
Liczba przeprowadzonych w okresie 2014–2017 (I półrocze) kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów
w gospodarstwach domowych oraz odsetek skontrolowanych budynków mieszkalnych w ujęciu rocznym
(dane w nawiasach)
 ×
ͻȋͲΨȂͲǡͳΨȌ
 ×
͵ͳȋͲΨȂͲǡͳΨȌ

͵ͷȋͲΨȂͳǡΨȌ
×
ͳͲȋͲǡʹΨȂͳǡʹΨȌ
×
ʹͲʹȋͲǡʹΨȂͳǡͶΨȌ

͵ͲȋͲǡͺΨȂͻǡͻΨȌ
¦ 
ͻͻʹȋͳǡͳΨȂʹǡͺΨȌ
O×Ā
ͳͲͳȋͲǡΨȂͳǡΨȌ
 
ͳͺͷȋͲǡΨȂʹͳǡͲΨȌ
 Ï
ͺͳͷ ȋͳǡͺΨǦ ͷǡʹΨȌ
 
ͶͲͻ ȋͳǡͳΨǦ ͳǡͺΨȌ
×
ͳͲͶͲ ȋ͵ǡͻΨǦ ǡͻΨȌ

ͳͳ͵ͳ ȋͲǡͶΨǦ ͷǡͺΨȌ
Ͳ

ʹͲͲͲ

ͶͲͲͲ

ͲͲͲ

ͺͲͲͲ

ͳͲͲͲͲ

ͳʹͲͲͲ

OʹͲͳȋ ÏȌȂʹͲͳȋ ×Ï Ȍ   äǤ
ÏÏ ʹͲͳͶǦʹͲͳͷǡ × Ï¦ ¦¸ͻͶǡǤÏǤ

Źródło: Opracowanie własne NIK.

¦¦ǡ×¦Ă× ©¸¦ ǡĂ¦¦  ä¦ Ǥ ǡÏä 
ǡ× 
×Ǥ×Ï
äÏĀǡĂ¦ 
 Ïä ÏÑ × ͽ΄Ǥ
  ǡ ¦ Ï¦Ă
ÏĂÑä  Ï 
 ǡ¸  
×Ǥǡ ¦
¸  ä  ǡ¦ Ā×Ï ÏǡÏ¸¸ä  ¸ÏÑ ǡÏ¦  
ͽ΄ ÏʹͲͳǤ×ÏÏĂ
 ¸¦  ǣ͵ͲͲͲǡͳͺͲͲǡͳͷͲͲ¦ 
͵ΨϐÏȋʹͲʹͲǤͷΨ
ȌǤ
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×   ä ¦×
¸  ×ÏǤ × Ï¸¸×Ă×¦¦ǡĂ ¦ĂĂä Ï
 ǤĂä©ǡĂÏä ×Ï×©¸
Ă ×ǡ ×ǤÏ
ǡ×ͳ ʹͲͳǤǡ͵ͳʹͲͳͻǤ
 Ï¸¦ä¦ ¦
ä  Ï ǡ ¦¸¸×ȀÏ  ×Ǥ×¦ ¸
ȋÏȌͳʹͷͻǡͲͲÏǡ
×¦ ¸ͻͺͶǡͲͲÏǤ¸ ×ÏǡĂ 
¸  ×ÏÏ×
ǡ ÑÏͶͻʹͲǡͲͲÏǤ× ©¸ǡ
Ă  ×ǡÏä ¦
ÏĂÏÏ  ÑÏ¦ ä ͵ͷͲǡͲͲÏǤ
    ¸ĂÑʹ¸¦
ʹͲͳ͵Ǥ    ǡǤ  ǡǡ
 Ïǡ×Ï¸¦¦ Ǥ 
  ÑÏÏÏ¸ͳʹʹΨ
ͳͲΨä ȋ¸ĂÑä  ȌǤ¸Ă¦  ¦ ×  ȋ  ʹȌÏÑ    Ǥǡ
ĂǤÏ¦  ȋǡÏȌ
ÏĂͻʹǡ͵ΨÏ¦  ×  ¸ȋǡʹÏȌͽ΅ǡä  ¸ĂÑʹ
ȋ͵ͲȌ¦¸ Ǥ¸ ¦ 
×ȋä× ǡ
ǤʹͲͳͳȂʹͲͳ͵ʹͲͳͶȂʹͲͳȂÏ¦ ǤʹͳǤ ȌĂ©ǡ
Ă    ʹ
¸¸ÏǤĂ©ǡĂä×Ă 
×Ï ¦¦ ¦ ǡ× Ï× ä ǡ  ĂÏ¦Ï©ä 
  ÑǤĂǡĂ
 Ăä Ă  ¦Ñä    Ñ

<Q^YMZQZ`ZQ
\^fQW^[OfQZUMcM^`[ħOU
Z[^YM`ecZeOT
NO2ZM_`MOVMOT
W[YaZUWMOeVZeOT
ħcUMPOfÚ
[ZUQ_Wa`QOfZ[ħOU
_`[_[cMZeOT^[fcUÚfMĐ
cfMW^Q_UQ[S^MZUOfQZUM
QYU_VUfQń^ÈPQĎXUZU[ceOT

ͽ΅ Ï Ï¦ ǤʹͶǤ Ǥ

165

B,ņ9405>E0BD94646:9?=:74
Ā×Ï   ä Ǥ 
  ʹĂ¦©×Ă¸ 
¸ × ȋ ʹͲͲͲȂʹͲͳ  
×Ï¸ Ȃͳ͵ȌǤǡ ǡ  ʹä ¦ ä    ÏÑ¦ ä ¦Ă  ÏÑ ¸
 ¦  ä©Ā×Ï Ǥ
Wykres 30
Zmiany wysokości średniorocznych stężeń NO2 na stacjach komunikacyjnych funkcjonujących w największych miastach
kontrolowanych województw
ͺͲǡͲ

¸Ăä ʹ ȋρȀ͵Ȍ

ͲǡͲ
ǤǤ
ͲǡͲ

ͷͲǡͲ

ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

͵ͲǡͲ

ʹͲǡͲ
ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

 ÏǦǤäȋȌ
×ǦǤÑȋc×ä Ȍ
O×ĀǦǤ ͶͲȋc×ä Ȍ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

 ǦǤ ȋc×ä Ȍ
ǦǤÏä ȋ Ȍ
 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ.

¸ Ă¦    ǡ ÏĂ
ʹͲͳͶǤǡ¸¦ä   ¦Ă ä
Ă ¦  
 ǤĂ  ÏǡĂ¦
 × ȋ
ͷǤʹǤʹǤǡǤͻȂͻͺͷǤʹǤ͵ǤǡǤͳͲͶȂͳͲ
 ȌǤ
× ä× ©¸ǡĂ  
¦Ă× ×¦  
¸  ǡ¸Ă¦  Ǥ
ʹͲʹͲǤ¸ȋ ¸ä   ¦ȌȋǤȌǡ×
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×  ǡ × ǡ ¸Ă××Ï¦  ÑǤ ʹͲͳͺǤ  ¦ Ïǡ
ĂÏò¦   Ï¦ǤǡĂÏ ÏÑ¦  
ä ¦ 
×ͽͼǤ͵ͳʹͲͳͺǤ ǡ× 
Ï×    ǡ ×ǡ×
Ï¦ͽͽǤÏ Ă  ǡǤĂǡÏǡĂʹͲʹͷǤ¦ Ï¸ ×Ǥ
Ă¦¸¦© ǡĂ¸ǡĂʹͲ͵ͲǤ¸¦Ï 
×ͽ;ǤĂÏ¦©ǤǤ¸ ×ǡ×¸¦Ï©  × 
  Ǥ
¦ ¸ǡĂä  
 ¦Ăä  Ñ× × ͽͿǡ  
¦¸Ǥ¸¦ ¦  
Ǥ¦ ¦ 
 ©Ăä ¦Ă×ǡ   ǡ ¦   
  ǡ¸Ï¸   
× ¦  Ǥ ©×ĂĂǡĂ¦¸  Ï ¦ä 
Ï¦  ×Ǥ  cȋ×Ï¦ ǤͳǤ Ȍ  ¸ĂÑ  ÑĂ¸ 
 ×ǡ©
   Ǥ
 ä©ÏÑ¦    Ā×Ï
 ×ĂÏÏ¦×
 × Ǥ
 Ï¸ ʹͲͳȂʹͲͳǤ  
ȋȀͳȀͲʹͺȌͽǤǤǡĂ¸¦ ¸-

ͽͼ ǣȀȀǤǤȀȀǦǦ ǦǦǦǦǦǦǦ
ǤȂ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
ͽͽ ǣȀȀǤǤȀȀǡͳͷͳͲͲ͵ǡʹ͵ͶͶ͵ͷʹǡǦǦǦǦǦǦ
Ǧ  Ǥ̴͓ Ȃ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺ
ͽ; ǣȀȀǤǤȀͶʹȀ͵ͳͺȀȀͳͻͲͺʹͺǡǦ ǦǦǦǦǦ
 ǦǦ ǦǦȂ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
ͽͿ Ă  ¦Ăä© ǡ
× ĂĂ©¸¦ ǡ¸Ǥ
ͽ    ȋȀͳȀͲʹͺȌ × Ǥ

167

B,ņ9405>E0BD94646:9?=:74
    ×ǡ ¸Ă ǡ ¦¸¸ĂÑÑ × Ǥ Ă ×
 ǡ×¦ ×ĂĂ
 ǡ¦Ïäǡ
 ä©Ǥ   Ï
Ïä© × ¦   Ǥ
×ĂǡĂ×  
Ï×ǡĂǣ
 Ï¦
   ×ǡ    Ǣ
 Ïä Ñ   ×ǡ ÑǡÏÑǡ
Ă ¦ÑǦ Ï¦  
ÑȋǡĂͷͻΨ× Ñ
ÏÑ    ȌǢ
 Ï¸ ×¦  × Ñ ÑǢ
 ǡÏÑ  Ǥ
 
 ×Ï¦  ÑǡÏ 
 Ă  ǤÏÏ
ǡĂ ¦ÑÏ¦  Ñǡ×  Ǥ   Ïǡ×   ÏÏǤ
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ǤͳǤ 
ȀͳȀͲͺ   

0MZQUPQZ`eRUWMOeVZQ
W[Z`^[XU

Ï×Ï Ïä  ä ÏÑ /QXSĎÈcZeW[Z`^[XU
×      Ǥ
ÏĂǡĂĂ¦¸¦  ×Ïǣ

/QXQ_fOfQSÈĎ[cQ

ͳǤ   ¦¸ÏÏ Ï¦  ¸ä ǡ ×ä  ×  ¦   ǫ
ʹǤ  ¦ ×ÏÏ¦  ¦¸ 
ä Ïä ÏÑ  ä© ÏÑ  ǫ
͵Ǥ ¦ ÏÏ 
   Ñǡ ×ä ǡ Ï Ï¸ä ǫ
Ï¸ × ǣä¦ǡ FMW^Q_\[PYU[`[ce
Ï×ǡÏǡ ä¦Ǥ¦¸
ȋ×  ¦ǡ¦Ȍ¦  ĂÏÑ¦  äÏ¸ä 
Ǥ   × ¦cǡ
ȋ ¸ ä  ȌǤ
¸¸Ï¸©×ȋä¦ǡÏ×ǡÏǡ ä¦Ȍ ¦  
¸  Ñ
¸Ā×Ï  ǡĂ¸×¸  ¦ÏĀ×Ï
 ȋĂ¸Ă  ȌǤ × × ¸¸ Ï ¸ȀǡÏ¦ 
× ǡ¦¸¦¸Ǥ
×   äǡ
 Ïä Ïä 
 ȋȀͳͶȀͲͺ Ï Ȍ¸  Ïä 
  c cǤ
ͳ͵× ǡ¦ ¸
×¸ĂÑ×   Ñ
 ä ¦Ñ ×Ǥ¸¸ä ʹͲͳͶǤÏ¦ Ăǣ
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  ä Ñ ×¦  ͶͷǤ
×ǡ ¸¦ ǣ
−    ¸ĂÑÏ
ͳͲ¸Ï ͺͲǡ
−  ¸ĂÏͳͲ Ï͵ͷρȀ͵ǡ
−  ¸Ăʹ ÏʹͷρȀ͵ǡ
−  ¸ĂȋȌ Ï͵Ȁ͵Ǣ
  ä Ñ × ¦ ʹͷǤ×ǡ
   ¦ÏÏ¦ ¸¦ ǣ
−    ¸ĂÑÏ
ͳͲ¸Ï Ͳǡ
−  ¸ĂÏͳͲ Ï͵ͷρȀ͵ǡ
−  ¸ĂȋȌ Ï͵Ȁ͵Ǥ
7^e`Q^UMW[Z`^[XU

¸ǤʹǤͳȋȌǤʹȋȌ
ʹ͵ͳͻͻͶǤĂ ͽǤÏä©  Ï×ä 
ǤͷǤʹ ȋä ǡä ǡä  ä ǡ   ×ȌǤ

;W^Q_[NVî`eW[Z`^[XÚ

¦¸ʹͲͳͶȂʹͲͳȋ ×Ï ȌǤäÏ
×Ă ©ÏÑ ä ×Ā ǡĂÏ
¦ ¦Ñ  ¸
¦×  Ǥä 
ʹʹʹͲͳǤͳ 
ʹͲͳͺǤ

0fUMĎMZUMZM\[P_`McUQ
M^`%a_`Mce[:57

 ǡǤʹͻǤͳ
ʹǤ ǡ¸ ǣ
−  ×ǡ
− ǡ
−  ǡ
−  c ¸ × c ȋÏä  
×¸ ¦Ȍǡ
− Ï×  c¸ × × äȋÏä  ×¸ ¦Ȍǡ
− ¸ × × ȋÏä  ×¸ ¦Ȍǡ
− ǡ
−  c¦× ǡ
− ××  Ă ȋ  c¦Ȍä    Ă Ǥ

ͽ ǤǤʹͲͳǤǤͷʹͶǤ

170

E,ČØ.E9464
Ǥͳʹ͵  ǡ×
ä¦ǡÏ× ǡ
 c    Ñ Ǥ¦×Ă×Ï ¸Ï×  cǡ×Ȃ
¸ȂÏ  ä ¦ ×  
 Ǥ

C_\ÈĎ\^MOM
fUZZeYU\[PYU[`MYU
[^MfceW[^fe_`MZUQ
NMfPMZeOT

 ×¸
 ¸  ǡ¦ ǣ
−  ä × 
 ×  × ä¦ǡ
Ï×ǡ ä¦ȋǤǤ¦Ȍǡ
− Ï×  ä©  ×Ă  ×ȋ  ȂÑ  
ǡÏȌǤ
 ××Ă ä ¸ cǡ ä  ǡĂ  ×ȋ
 Ȍ̷ȋä  × × ÏÏ ȌǤ
  ǡ Ï- CeW[^fe_`MZUQceZUWÈc
 Ñ ǡ UZZeOTW[Z`^[XU:57
×Ă¸¦   ǣ
ͳǤ ȀͳͶȀͲͺ 
   Ǣ
ʹǤ ȀͳͷȀͲͶ   × ¸ 
ͶͶͽȂͶͷͻÏĂÑ¦Ǣ
͵Ǥ ȀͳȀͲʹͺ  × Ǣ
ͶǤ ȀͳȀͲͷ 
  Ï  ×ä¦Ǣ
ͷǤ ȀͳȀͲͻͳ Ï×ä Ǣ
Ǥ ȀͳȀͲ ¦¦¦Ǣ
Ǥ ȀͳȀͲͺͷ 
 Ïä©Ï×  äǤ
Ǥ   ȋȀͳȀͲͺȌ <[f[_`MĎQUZR[^YMOVQ
Ï¸ Ï Ǥ
 ʹͲͳͶǤȋȀͳͶȀͲͺȌÏǡ
Ă×¦ä ¦Ǥ ×¦ Ï¦Ă Ñ
×   Ñä Ă¦ ǡ
 × ȋȌǡ×¸Ă ĂÏ-
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Ă ä× ×Ǥ
  ÏǡĂÏ ÏÏ 
 Ǥ
?`MZ^QMXUfMOVUcZU[_WÈc
\[W[Z`^[XZeOT
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ʹͳ¦  ǡ× Ï¦ ÏͶ͵Ǥ 
 ×ǡĂͳͺ×ȋͶʹΨȌǡʹͶȋͷΨȌ
¦¸  ǡ¸ÏÑǤ
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Lp.


organizacyjna NIK
¦ 
¸

Nazwa jednostki
kontrolowanej


c

ͳǤ

¸
kierownika jednostki
kontrolowanej
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CeWMfVQPZ[_`QW
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ǤʹǤ
7[Z_`e`aOVM><

 ÑÑ äǤ ͽǡĂ 
 ¸äǡ¦ ¸¦×ĂͽǤ
 ä¦Ï  ǡ×¦¸¦ ¦ Ñ ×Ï 
ÏǡĂ¦Ï 
 äͽ΄ǤÏ ¦¦
 äͽ΅ǤĂ¦Ïä ää©ͽͼǤ

<^Mc[aZUVZQ

   Ï
    ǡ×ä¦
ǤǤ ¸ĂÑ ¦   ǡ ¸ä 
¦ÏÑ   ǡ× ¸¦ ä   Ǥ¦¦ ¸¦
  ×ä ǣ
− ¸ʹͲͲͺȀͷͲȀ
ʹͳʹͲͲͺǤä  
ȋǤ Ȍͽͽǡ××ä ǡä¦   Ï  Ǣ
− ¸ʹͲͲͶȀͳͲȀ
ͳͷʹͲͲͶǤǡǡ¸ ǡä  ¸×   ¦ trzuͽ;Ǥ

<^Mc[W^MV[cQ

Ă Ï
 ʹʹͲͲͳǤ
 äͽͿ͵ĀʹͲͲͺǤ¸ ä ǡÏ Ñ
 ä  ÏäͽǤ

<[PYU[`eaOfQ_`ZUOfÚOQ
c_e_`QYUQ[OT^[Ze
\[cUQ`^fM

   
ä ǡ ×ä ǣ× Ă   ×
   Ǣ× 
   ǡ¦
ͽ   ʹͳͻͻǤȋǤǤͺǡǤͶͺ͵ǡǤȌǤ
ͽ Ǥͷ Ǥϐ ×ĂÏ¸©Ǥ
ͽ΄ ǤͶǤͳǡʹͶ Ǥ
ͽ΅ ǤͺǤͶ Ǥ
ͽͼ Ǥͺ Ǥ
ͽͽ ǤǤͳͷʹͳͳǤͲǤʹͲͲͺǡǤͳǡǤ
ͽ; ǤǤʹ͵ʹǤͲͳǤʹͲͲͷǡǤ͵ǡǤ
ͽͿ ǤǤʹͲͳǤǤͷͳͻǡǤ
ͽ ǤǤʹͲͳǤǤͳͶͲͷǡǤ
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× Ă
×  × ×Ï    ȋǤͺͷäȌǤ 
ȂääȂ¦ǣ
− Ïä äǡ¦Ñ  ȋǤͺǤͳǡͺǤͳǡ
Ǥͺ ǡǤͺǡǤͺǤ͵ǡǤͻͲǤ͵ǡǤͻͳǤͳͲǡǤͻͶ
Ǥ͵äȌ¦  
 ȋǤͻͳ äȌǢ Ï¸͵äʹͲͳͷǤͽǢ
ÑȚͳǤʹʹ¦
×ͳʹͲͳͷǤ ×ÏÏcͽǡÏÏ ¦äǢ  
¦×ͳͲ 
ʹͲͳͺǤ ×ÏÏcͽǢǤ͵ͶǤͳ
ͶäͳͻͻǤÏ  ¦ͽ΄ǡ
¦ äÏ ¦¦
  ×
Ïǡ×ǡĂÏǡ×ÏĂÑ××× ×ǢÏä 
ä×Ï 
 ÑǤͻʹäǢ¦  Ñ×   Ñ
×    ǡ¸ 
 ǡ×  ×Ï ǡ
   ÑÑǡÏä äǡ¸¸ 
 Ï×  cǡä 
¦×Ïä ǡ×  Ñ ǡ 
Ïä Ñ Ăä   Ñ× 
Ï  ÑǢ
− Ïä ǡä
¦ǡÑä  Ï ǡ
¦ ¸  ǡ¦ 
Ñ ǡĂä Ñ ǡ ×¸ ×  ȋǤ͵
ǤʹʹͷʹͲͲǤ
ͽ  ¸ǣǣȀȀǤǤ
ǤȀϐȀ̴ȀȀȀ Ȁ̴̴̴ʹͲʹͲǤȂ¸
͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
ͽ ǤǤǤͳͻͲͶǡǤ
ͽ ǤǤǤͻǤ
ͽ΄ ǤǤʹͲͳͺǤǤʹǡǤ
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ä ͽ΅ȌǢ͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ¦ÏǢÏä  Ïͳͳ ʹͲͳͺǤä   ǡ×ÏĂ ʹʹʹͲͳͺǤͽ΄ͼǢÏǤǤ
 × ¦ 
 ×  ǢǤ͵ͻä    ĂÏ
ä¦¦  Ñǡ
  ¦×Ă ä  Ă©¸ ǡ× ¸× Ăǣ ǡ¸¸Ǣ
ä×Ă×ǡ×¦ Ñ
Ă 
Ï¦ Ñ Ǣ¦  ¸¦ǤͶǤ͵ͶͳͲͳͻͻǤgetyczneͽ΄ͽÏʹͻʹͲͳǤ¦ ×Ï Ï 
 Ñ ¦ ¦ͽ΄;ǡ×ÏǤǤǤ¸¦ǡ×Ï ©
¸Ă   ȋʹʹǣͲͲȂǣͲͲȌ
 ×ǡ×¦  
  ¦ ¦ȋȚǤͶ
¦ȌǢʹ  ʹͲͳǤ
Ï¦ÏÏ nia ×  ͽ΄Ϳǡ×ÑĂ ÏĂÑ ǡ¦ ¦ ¸Ă Ï  × Ǣ
− Ïä 
Ïä äǡÏĂ ¸
ä ×Ï Ñ × ×
×ȋǤͳͻǤͳäȌäÏä ä ǡ×¦Ï©äǡ×
 ¦ÑȋǤͳͻǤ͵äȌǢͳ
ʹͲͳǤ ×ͽ΄Ï¦ÑÏ×Ïͽ΄Ǣ 
¸ ä ͽ΅ ǤǤʹͲͳͺǤǤͶʹǡǤ
ͽ΄ͼ ǤǤǤ͵ͳǤ
ͽ΄ͽ ǤǤʹͲͳͺǤǤͷͷǡǤ
ͽ΄; ǤǤǤʹͷͲͲǤ
ͽ΄Ϳ ǤǤǤǤǤ
ͽ΄ Ï ¦Ȃ ¸ ä 
 ¦×ͳͲ ʹͲͳͺǤ
 ×ÏÏ¸ ä  ȋǤǤǤͻ͵ȌǤ
ͽ΄ ǤǤǤͳͻͲǤ
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−

−

−

−

−

−

−

 ʹͳʹͲͲͺǤ ×ͽ΄ǡ× © × Ă¦  ×ǡ× 
©ä  Ï Ă ͽ΄Ǣ
× äǡ×ǤǤ ȋ  Ȍ ä  ȋǤͺͻ
ǤͳäȌǡä ×ȋǤͺͻǤͻͲ¦
ǤʹǤʹäȌǢ
Ï×  cǡ××
 ä 
Ï ¦ ä × ä ȋǤͻͲǤͳʹäȌǡ¸
¸¦ ä 
ȋǤͻʹǤͳäȌǡ  ä ȋǤͻͶǤͳäȌǢ
¦×ǡ×¦ ÏÑ× ǡ× 
¦Ï ×  ×
   ×  ȋǤͻͳͻʹäȌ
¦ä××ä   ǡĂ
 ¦ȋǤͻäȌǢ
 ¦ 
ǡ×¦¦
×× ×ÏÑ
× ȋǤͻͳǤʹǡǤͻʹǤͳäȌ
¦¦© ǡ 
×Ǣ
ǡ× × ä× 
×ÏÑ× Ñä   ×ǡ
ǡ¸ȋǤͻǤͳäȌǢ
××Ï¦ǡ×Ï 
Ï Ñ ÏÑ× ǡ× ¸
ǡ¦ ǡ
   ¦  ×ȋǤͻ͵äȌǢ
 cȂÑ  ǡ  ¸×

ͽ΄ ǤǤʹͲͳͺǤǤͻǤ
ͽ΄  ǣǣȀȀǤǤǤȀȀȀ ǦȂ¸
͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
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ǤͺͺǤäͽ΄΄Ǣ  
×© ä ǡ¸ 
ä   
ÑäȋǤͺͺǤͷäȌǢ
Ăä× c  
äǤͶͲͲǤͳͳͷäȋǤͺͺǤͻ
äȌǢ
− ä¦ȋȌ
Ǥ͵ͳ ʹͲͲͻǤ¦×   cjiͽ΄΅ǢÑ ĂǤǤ¦×ǡÑ ¦  ä  ä  × ×ä  Ā×
¸ǡĂǢÑ   
 cȋǤͶȌǢ¦¸ ×    ǡ×¦ǤǤ  ¦ ä ×
    
¦ äȋǤȌǢ¦ 
äǡ×Ïä©ǡ¦ǡÑ Ăǡ
¦  ä ×   ǡ ¦ 
Ǣä¸ 
   ¦ 
äǢ¦ä  ¦ Ïä    ä
¸¦ ä
äÑȋǤͺǤͳʹȌǤ
<^[S^MY[OT^[Ze
\[cUQ`^fM

 ǡǤʹ͵Ǥͳ ǡ
 × ǡä ä   Ñ
  ¦ä  ä  ǡ
¸ ǡ¦ ¦ Ñ  Ï Ǥä   ǡ× ä Ă Ïǡ
 ä ä¦Ïǡ
ǡ×¦ǡÏ×Ǥ 
ä ¦×Ă© ×äÏĂ¦  Ă ä ǡ Ǥ
ͽ΄΄ ǤͺͺǤäÏ ä
ͳͶʹͲͳǤ   cȂ
 äȋǤǤǤͺͺȌǤ ÏĂ ʹ ʹͲͳͺǤ
ͽ΄΅ ǤǤʹͲͳǤǤʹͺǡǤ
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Ǥͻͳäǡ×  ¦
  ¸ 
 ǡ¦×  Ï
 Ǥǡ× Ï 
  ¸ ĂǡĂ¦©× 
 ¦   Ǥǡ×  ¦
  ǡ¦×  Ï
  ǡ×¦ ¸ä©ÏÑ× Ǥ 
  ×  ¸ ȋǤͺͶäȌǤ
¦ 
ǡ   ǡ¦
×ǡͳͷ¸  
× äǡ 
Ïä ×ǡ ÏÏÑ× ǡ×¸Ï¦  
¦  Ñ × 
Ï  ÑȋǤͻʹäȌǤ
 ÏÑ× ¦ ×ǡͳͺ¸ × ×  
ȋ Ȍͳͺ¸  ¦ 
ǡ   ȋ
ÏÑ× ȌǤ
Ï Ï
¦cͳͳäʹͲͳʹǤͽ΅ͼ
× ×ÏÑ× Ǥ
ä© × ×ÏÑ
× Ïä©Ñä 
  ǡ× äȋǤͻäȌǤ
Ǥͺä ä ¸- ?`^QRecW`È^eOT
 Ǥ¸ǣ  Ñ ×¸ĂʹͷͲ P[W[ZaVQ_Uî[OQZe
¸ ǡ Ñ ×¸ĂͳͲͲ¸ - VMW[ħOU\[cUQ`^fM
Ï×ǡ ¦ Ï Ñ ×¸ĂͳͲͲ¸  Ǥ
ǤͺǤ͵¦ ä ¸ × × ǡ ×ä ͽ΅ͽǣ
ͽ΅ͼ ǤǤǤͳͲʹͺǤ
ͽ΅ͽ ¦cʹʹͲͳʹǤǡ× 
¸ ä ȋǤǤǤͻͳͶȌǤ
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− ×Ï×¸ǡǤ ¸
Ï×¦¸Ï×¦ǡ¦ ¦Ï×Ǣ
− ×ä¦¸ ǡǤ ¸ Ï¦ǡ ǡÏ ¸ä¦¦ǡ¦ ¦Ï×Ǣ
− ×Ï¸ǡǤ ¸¦ǡ×¸Ï¦ǡ¦ ¦
Ï×Ǣ
− × ¸ ǡǤ ¸¦ǡÏ ǡ¸ ¦ǡ¦ ¦Ï×Ǣ
− ×ä¦¸¸©ǡǤ ¸
×ä¦¦ǡ ¸ Ǧ¸¦ǡǦÏǡ
¸ ¸ä¦¦ǡ¦ ¦Ï
×Ǥ
;OQZeVMW[ħOU\[cUQ`^fM

ǤͺͻǤͳä××   Ñcǡ c
ǡ͵Ͳǡ × 
¸Ă  Ǥ

AOTcMĎeMZ`e_Y[S[cQ

¸¸  ÏǤͻäǤ
Ï×Ăǡ
 Ïǡ ĂÏ
äǡ© 
  ǡ× ¸Ï Ǥ Ïǡ
¸¦  ǡäǣ ǡ×
¸ ǡ× ǡ
× ¸ ä©
  × 
ǡ¸ Ï¦  ¦
   ǡ× ¸
ǡ  Ǥ
ÏÑ͵ͲʹͲͳͺǤ Ï ¦ÏÏ¦ 
ͳ͵ Ï ǡ×ä¦ǡÏ× ǣ ǡ
ä¦ǡÏ×ͽ΅;Ǥ
  Ñǡ ×  ×ǡ ä 
 ǡǡ
×¸  ͽ΅ͿǤ
¦ä© 
ä©  × ¦ Ïǡ  ¦   ǡ
ͽ΅;   Ñ͵ͲʹͲͳͷǤ
ͽ΅Ϳ ʹͶʹͲͲͳǤ¸  ȋǤǤ
ʹͲͳͺǤǤͶͷǡǤȌǤ
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× ¸ǡ  
ǤĂä  ×Ïä ¦Ñ 
Ă¦© ǡ× Ï¸Ï
 ȋǤ ȌĂ¦
ÑÏ×ÏǤ
 Ï ¦ǡ  ¦ͽ΅ǡ¦ ¦ ¸
 Ā×ÏǤ¦ 
Ǥ×Ă ¸¦ ¸¦ĂĂ ×Ā×ÏǡĂĂ×¦     Ǥ¦ä ¦
¸©Ăä ¸ 
 ǡÏ×    ǡ× ¸ǡ  ¦ÑÏ×
ÏǤ
 Ñ   ¦ǡĂ©ǡĂÏ Ï
 ×ǡ¦ Ñ ǡ
×
 ȋ×Ā×  ä ×ȌǤ
 ǡ¦äǡĂÑǣ 2UZMZ_[cMZUQ[OT^[Ze
−   c  \[cUQ`^fM
× ǡ×  ÏǤǤÑ¦  ǣÏäǡ ÑÑäǡ¸¸ ¦ ¦ǡ
× äǡ ÏÑ× ȋǤͶͲͲǤͳʹ¦
ǤͶͲͲǤͳͳͶǡͳͷǡʹͳ͵ȌǢĂ©ǡĂ äʹͲͳǤͽ΅¦×ǡǤÏ×Ïä 
×ǡÏ¦¸ȋ  ¦ Ȍ¸  ×
 äȋǤͶͲͲäȌǢÑ  ĂǤǤ×
¸¸© ä×× ȋǤͶͲͲǤͳͳäȌǢ¦× Ï Ï ǡ×¸¸ǡǤ ǡ¸¦×Ǣ
ͽ΅ Ï ¦ ͶʹͲͲͺǤ
ͳͲʹȀͲͺͶͷ͵ʹͳ͵
ͽ΅ ʹͲͳǤȂ äȋǤǤǤͺͻͺȌǡ
ÏĂ ʹͶʹͲͳǤ
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− ×ÑÏ ǡǤǤ ÑÑä¸¸©
¦  ¦ǡä Ă
Ï× ¦  Ïä  ¸Ă ¦   Ă××ȋͳͲΨȌĂ×ȋʹͲΨȌǡ
Ă¸Ï  ×¦× 
ȋǤͶͲʹǤͶǤͶͲ͵Ǥͳʹ¦ǤͶͲͲǤͳ
ͳͷʹͳäȌǤ
;\ĎM`efMW[^fe_`MZUQ
fQħ^[P[cU_WM

Ïää×Ǧ  äǤÏ¸ǤǤ×
Ï×ȋǤʹʹͳǤʹ͵ǤͳͳäȌǤ
ÏÏÏ¦ ǤǤ×  ä Ă×
×Ă×ȋǤʹǤͶäȌǤ

-PYUZU_`^MOeVZQWM^e
\UQZUîņZQ

 ¸Ă×Ăä×Ǧ  äȋǤʹʹʹäȌǤ 
ä 
×ä  
¦ äȋǤʹǤʹäȌǤ ¸Ăǡ ǡ× äǤǤ ä  ä ×Ï× Ǥ
 ××¦¸Ă 
 × 
×ÏÑ× ȋǤ͵ͳͷȂ͵ͳͷ äȌǤ ¦© Ñ Ï × äǡ × 
×ÏÑ× ×
 Ñä   Ǥä©Ă
ä©ͳͲͲͲͲÏͷͲͲͲͲͲÏǤĂ× ©¸Ǥ͵ͳͷ
Ǥʹäǡ×ǡĂ¸¸Ă¦¸  c ǡ× 
Ï¸ Ǥ ǡĂ¦ ¦ 
×ǡ×¸¦ × ¦© ¸ä 
×Ǥ

5Z_\QWOVM;OT^[Ze
Ħ^[P[cU_WM

ǤͳʹͲ ͳͻͻͳǤ  cͽ΅ǡ ÏÏ× ä äǤÑĂ ×ä ȋǤʹǤͳͳǡʹǡ͵ǡǡͳͶȌǣ
− ×¦  ä äǡ
− Ñäǡ
ͽ΅ ǤǤʹͲͳǤǤͳͺͺǡǤ
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−  ¦  Ïä©¦
Ñ¦  ¦ä×äǡ
− Ñä  ¸ ä ǡ
− ×ä  
¸¦  äǤ
   c¦ǣ Ï×  
c× ä
¦ ×ȋǤ͵ȌǤ×
 äÏä ¦   c×ȋǤͷǤͳȌǤÑĂ
 ×ä ǣÑ×
Ïǡ   Ï× ǡ × ×ä
× ä
× äȋǤͷǤͶȌǤ
ǤʹäǡÑä- <MĐ_`c[ceY[ZU`[^UZS
Ñ ǡ  ħ^[P[cU_WM
ǤǤä Ǥ Ï ×
 ××ǡǡ×ǡǡÏʹǡͷǡ
ÏͳͲ¸Ïǡǡ
ǡȋȌͳͲÏä
¦    c
ǤͻͲǤ͵äǤ
ʹͲͳǤ ä ÏͳͻʹͶ
  ǡͳͲͻͺ   ǡ
ÏͷΨ ͺʹ  
ȋͶ͵Ψ ȌǤO¦   ×ä  Ïʹͺͽ΅Ǥ
 ä¦  ¸- 5ZR[^YMOVM[ħ^[P[cU_Wa
äÏ¸ ä ǡÏ Ñ ä
  ÏäǤ ¦   ä  ¸ ¸  ȋǤʹͳǤͳȌǤ¦ǤǤ
äȋǤʹͳǤʹʹ͵Ȍǡ ×ä ǣ    
¸ÏÏ Ñǡ    ×Ï×Ǥ ¸ 
×¦¦ Ïä  × 
 ȋǤʹʹ¸ ȌǤ

ͽ΅    ǣ ǣȀȀǤǤǤȀȀ Ȁ̴̴
̴Ȃ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ
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 ä¦¸ä ×  ǡ ×ä    ȋǤʹͶǤͳ¸ ȌǤ
    ¸¦
  ǤǤǣ
− Ï× ¦ × 
×ÏÑ× ȋǤʹͶǤʹ͵ͳ
¦ǤͳͳǤ ¸ Ȍǡ
− × ä ¦ǣ ǡ× ¸  ¸   ä ǡ××× 
  × äȋǤʹͶǤʹ͵͵¦
ǤͳͳǤǡǡ¸ ȌǤ
C[VQc[PM

××ǡ ×ä ×ÏÏ × ¦¦Ï¦  × Ïä ¦ĂĂ ǡ
Ăäǡ ä ¸  ȋǤʹʹʹʹ͵ ʹͲͲͻǤ
 ¦×ͽ΅΄ȌǤ
 ¦ ×ǣ¦ǡÏä©ǡ Ïä©Ï
ȋǤͷͳȌǤ

FMPMZUM_MY[^fÚPa
`Q^e`[^UMXZQS[

¦× ×
äǡǤǤ äȋǤͳͶǤͳ
ͺͷ  ͳͻͻͺǤ¦×ͽ΅΅ȌǤ
ȋ Ȍä  ǡǤǤ äȋǤͶǤͳͳ͵ͷ  ͳͻͻͺǤ
¦;ͼͼȌǤ
ÑÏ Ă¦ǤǤ äȋǤǤͳͳͺ ͳͻͻͲǤ¦;ͼͽȌǤ     ǡ 
ÏĂ Ïǡ¸ ¦
ȋǤͳͻȂʹͲͳͲͳͻͻǤtyczne;ͼ;ȌǤ
Ï×ǡ×ǡǡ äǡ¦¸
× ä¸Ïä ͽ΅΄ ǤǤʹͲͳǤǤʹʹ͵ͶǡǤ
ͽ΅΅ ǤǤʹͲͳͺǤǤͻͳ͵ǡǤ
;ͼͼ ǤǤʹͲͳͺǤǤͻͻͷǡǤ
;ͼͽ ǤǤʹͲͳͺǤǤͻͻͶǡǤ
;ͼ; ǤǤʹͲͳͺǤǤͷͷǡ
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ä ¦ ×Ǥ¦Ă©   ×Ï ¸×Ï ǡ ǡ
   Ă ȋǤ͵ͻȂ͵ͺͲ
¦Ǥ͵äȌǤÏ¦Ă
×  Ă ǤǤͳͷͷͳͶʹͲͳʹǤ ;ͼͿǡ Ï ×
¸Ï¦  ××Ï ×ǡ
¦ǤÏͳͻͳ 
 ¸Ï¦ ǡĂȂǤͳͷͷȂ Ï ¦×
×Ï¦×Ǥ¸ ä ¸  ȋǤͳͻ͵ ȌǤä©
ʹͲͷͲͲÏȋÏ
Ă¦ȌͷͲͲͲÏǤ
Ï Ïͳʹ ͳͻͻͳǤ <^fQ\U_ea_`Mce
 Ï  ;ͼȋǤͳͷȌǤ [[\ĎMOUQYUQV_O[cQV
Ïä  Ï ×ȋǡ
ȌǤǤͳǤͳ Ï  
Ă©Ï¸ ¦ǤÏ¸ ¦
¸×  ¦  ÏĂĂ¸    ǡ   ǣ
−  ä  ¦  Ïä ä  ǡ
Ă¦ × 
 Ǣ
−  ä  ¦  ¸ ǡ× ȂĂ¦ ¸¦¸Ǥ
ǤͳǤ͵Ͷ Ï   
ĂÏ¸×ǡä¦ ×ǡÏ© ä©ǡ×Ă
©Ï¸ ¦ǡ¸×  ǡ
 Ă¦  ×    ǡ
   Ǥ
 ä ¦ ä
¦ǡ× ¸Ï¸ ¦Ǥ Ï
 ä ǡ× ¸Ï¸ ¦ǡ
Ă©¸¸ Ï¦  Ǥͳͻ Ï  ǡ
 ¦ ǡ×Ïä ǡä Ï ǡ¦Ï
ǡä× Ă
Ñ Ï Ǥ

;ͼͿ ǤǤʹͲͳͺǤǤʹͳǡǤ
;ͼ ǤǤʹͲͳͺǤǤͳͶͶͷǤ
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<^fQ\U_e^[f\[^fÚPfQZUM
[W^QħXMVÚOQcM^aZWU
\[N[^a[\ĎM`e
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Ǥ͵Ǥ¸Ă 10 w wybranych miastach europejskich w 2013 r. wg bazy
danych  
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ͶǡͲ
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ͶͲ
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ͲǡͲ
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¸Ăä ͳͲ ȏρȀ͵Ȑ

ͶͷǡͲ
ͶͲǡͲ

ͶͲ

ͶͲ

͵ͷǡͲ
͵ͲǡͲ
ʹͷǡͲ
ʹʹǡ͵

ʹͲǡͲ

ʹʹǡͺ

ʹ͵ǡͳ

ʹͶǡʹ

ʹͷǡ

ʹǡͳ

ʹǡͷ

ʹǡ

ʹǡͺ

ʹǡͳ

ʹǡͺ

ʹǡͻ

ʹͺǡͲ

ͳͺǡ

ͳͷǡͲ
ͳͲǡͲ

ʹʹǡͷ

ʹͷǡ

ͳͶǡͲ

ͳͷǡͲ

ͳͷǡͳ

ͳͷǡ

ͷǡͲ
ͲǡͲ

ä©

ȗʹͲͳͶǤ

¸ Ă  ¦ ǡ ä ¸ĂÑ¦ä©ä¦ ¸ ÑǤ
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Ambient Air Pollution Database, WHO, 2016.
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ǤͶǤ ʹͲͳͷǤ 10, PM2,5ȋȌ 
ʹͲͳͷǤ  ¸ĂÑ 10
 ×  ǡ 

Liczba dni w roku z przekroczeniami st¸ĂeÑ dobowych PM10
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ʹͷͲ
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ͳͲͲ
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ͷͲ
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0

0
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0

2

0
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ǡ× Ͳ
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Ͳ
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ͶͲ
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͵Ͳ
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ʹͲ
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ͳͲ

Ͳ

9

7
0
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0

0
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0
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2
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4
0
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0
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0
Wielka
Brytania

0
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0
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2
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji zawartych w bazie danych EEA.
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ʹͲͳͷǤ¸ĂÑ  10 ×  ǡ
wg bazy danych EEA
ǡ× ĂͶͲρȀ͵
ͺͲǡͲ
69,8

67,8

ͲǡͲ

St¸Ăenie roczne [w μg/m3]

ͲǡͲ

ͷͲǡͲ

ͶͲǡͲ

44,0

43,0

42,8

42,4

49,6

48,8

46,3

45,2

44,6

40,0

͵ͲǡͲ
21,7

ͲǡͲ

14,2

13,4

10,9
ͳͲǡͲ

22,5

21,0

18,4

ʹͲǡͲ

11,9

9,1
5,6

5,2

Francja

SÏowacja

Czechy

W¸gry

Chorwacja

Grecja

Cypr

Hiszpania

WÏochy

Polska

BuÏgaria

ǡ× ͶͲρȀ͵
ͶͷǡͲ
ͶͲǡͲ

40,0
36,0

͵ͷǡͲ

32,4

St¸Ăenie roczne [w μg/m3]

͵ͲǡͲ
24,7

ʹͷǡͲ
ʹͲǡͲ

25,9

ͷǡͲ

27,6

28,4

37,4

39,2

39,5

32,4

29,2

17,4

18,6
16,7

9,2

12,5

11,4

10,8
7,2

16,0

15,5

15,0

14,7

10,7
6,6

6,1

7,8
5,7

3,5

ͲǡͲ





Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji zawartych w bazie danych EEA.
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39,5

21,7

ͳͷǡͲ
ͳͲǡͲ

26,5

37,1
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ʹͲͳͷǤ¸ĂÑ  2,5 ×  ǡ
wg bazy danych EEA
ǡ× ĂʹͲρȀ͵
ͷͲǡͲ
43,9

ͶͷǡͲ
ͶͲǡͲ
35,8

St¸Ăenie roczne [w μg/m3]

35,3
͵ͷǡͲ

33,1

͵ͲǡͲ
ʹͷǡͲ

25,0
22,4

21,2

23,8

23,2

23,2

22,6

27,5

26,9

26,8
24,7

ʹͲǡͲ
ͳͷǡͲ
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9,1
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ͲǡͲ

8,3

7,6

ͷǡͲ
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Rumunia
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5,9
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ǡ× ʹͲρȀ͵
͵ͲǡͲ

ʹͷǡͲ

25,0

St¸Ăenie roczne [w μg/m3]

ʹͲǡͲ

18,3

ͳͷǡͲ

9,5

8,9

9,3

8,5

7,8

9,0

9,2

10,5

6,1

5,7
ͷǡͲ

4,0

4,4

19,1

12,1

12,0
ͳͲǡͲ

15,8

15,8

14,9

14,5

18,8

17,0

16,7

4,1

3,0

2,7

ͲǡͲ





 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji zawartych w bazie danych EEA.
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ʹͲͳͷǤ¸ĂÑ  ȋȌ ×  ǡ
wg bazy danych EEA
ͳͺǡͲ
15,6

ͳǡͲ

St¸Ăenie roczne [w ng/m3]

ͳͶǡͲ
ͳʹǡͲ
ͳͲǡͲ
ͺǡͲ
ǡͲ

ʹǡͲ
ͲǡͲ

Holandia

Cypr
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Estonia

0,0

SÏowenia Hiszpania

WÏochy

0,0
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji zawartych w bazie danych EEA.
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W¸gry

0,4
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ǤͷǤ ʹͲͳͷǤ 2 
ʹͲͳͷǤ¸ĂÑ  2 ×  
wg bazy danych EEA
ǡ× ĂͷͲρȀ͵
ͳͲͲǡͲ
ͻͲǡͲ

St¸Ăenie roczne [w μg/m3]

ͺͲǡͲ

88,3

87,2

83,7
75,3

ͲǡͲ
ͲǡͲ
51,8

51,1

59,3

58,1

54,3

67,1

64,6

63,2

ͷͲǡͲ
ͶͲǡͲ

40,0

͵ͲǡͲ
ʹͲǡͲ
ͳͲǡͲ
ͲǡͲ

4,3

2,4
Ootwa

W¸gry

1,4
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Hiszpania

7,0

3,8

3,4

1,0
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1,8

0,8
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Portugalia

Grecja

2,5

1,4

WÏochy
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0,0

Niemcy

Wielka
Brytania

ǡ× ͷͲρȀ͵
ͲǡͲ

ͷͲǡͲ
41,7
St¸Ăenie roczne [w μg/m3]

ͶͲǡͲ

42,3

42,9

43,0

45,2

47,1

47,9

49,0

48,9

49,0

40,0
30,8

32,5

35,8

37,5

͵ͲǡͲ

ʹͲǡͲ

16,0

16,9
11,8

ͳͲǡͲ

7,0

6,8
0,0

1,8

1,6

ͲǡͲ



3,0
0,0

2,1

2,5

4,1

8,9
5,4

8,5

3,9

1,0



 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji zawartych w bazie danych EEA.
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͵Ͳǡ͵

ʹͳǡ͵

ͳ͵ǡʹ

ʹͻǡͻ

ͺͷΨ

ʹͲͳ

ʹͷ

ρȀ͵

ͳǡͻ

ʹǡͶ

ʹʹǡ͵

ͳͶǡͳ
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ͳͳǡ
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ͳͶǡ

ʹͶǡ
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ͺΨ
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ʹǡͺ

ʹͲǡͲ

ͳ͵ǡͶ
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ͺͲΨ
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ʹͷ
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ʹͷǡ

ͳͻǡ

ͳʹǡͺ

ʹͺǡ͵

ͻΨ
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ʹͷ

ρȀ͵

ͳͳǡ

ʹǡͺ

ͳͻǡ͵

ͳͲǡͺ

͵ʹǡͳ

Ψ

ʹͲͳͳ

-

Ͳǡͷ

ͺǡ͵

ʹǡ

ͲǡͶ

͵ǡͷ

-

͵

ʹͲͳʹ

-

ͲǡͶ

ͷǡͲ

ʹǡ͵

Ͳǡ

ͷǡ

-

ʹͲͳ͵

ͳ

Ȁ͵

Ͳǡͷ

ͶǡͶ

ͳǡͺ

Ͳǡͷ

ʹǡ͵

ͳͺͲΨ

ʹͲͳͶ

ͳ

Ȁ͵

͵ǡͳ

Ͳǡ

͵ǡͻ

͵ͳͲΨ

ʹͲͳͷ
ʹͲͳ

Ͳǡͺ

ǡ

ͳ

Ȁ

͵

Ͳǡ

ͺǡ

Ͷǡͳ
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ͶǡͲ
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Ͳǡʹ

ͳǡͷ
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-

ͲǡͶ

Ͳǡͺ
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Ͳǡ͵
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-
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ͲǡͶ
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͵
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ʹǡʹ
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Źródło: Dane otrzymane z GIOŚ w trybie art. 29 ustawy o NIK.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych poszczególnych WIOŚ przedstawionych w rocznych ocenach jakości powietrza za 2017 r.
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ǤͺǤ×Ă ä ¸ĂÑ10, PM2,5 i B(a)P w sezonie letnim i zimowym
w skali kraju
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych KOBiZE.
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ǤͳͲǤÏÏĀ×Ï  ¸ĂÑä  
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Źródło: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2016, Warszawa 2017, Państwowy Monitoring Środowiska – Inspekcja Ochrony Środowiska
(opracowanie wykonane w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie GIOŚ).
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Źródło: Ekspertyza IMGW wykonana na zlecenie NIK.
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ǤͳʹǤä©¸ĂÑ10 w wybranych miastach na tle warstw inwersyjnych
w okresie I–II 2017 r.
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Źródło: Ekspertyza IMGW wykonana na zlecenie NIK.
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minimum

Ƒrednia

maksimum

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
WDϭϬʅŐͬŵϯ
WDϭϬ ʅŐͬŵϯ
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ǤͳͶǤ Ă   
krajach europejskich
Ă  a)
Lp.

Kraj

Liczba
przedwczesnych
zgonów c)

Odsetek populacji
kraju

Liczba utraconych
Ă d)

 
przedwczesnych
zgonów b) [% PKB]

ͳǤ

Ï

ͳ͵ʹͲ

ͲǡͳͻΨ

ͳ͵ͷͲͲ

ʹͻǡͷΨ

ʹǤ

 

ͳͲͺͳͲ

ͲǡͳͲΨ

ͳͳͳͲͲ

ǡͶΨ

͵Ǥ

 

͵ͶͺͺͲ

ͲǡͲͷΨ

͵ͺͻͲͲ

ʹǡ͵Ψ

ͶǤ



ʹ͵ͳͺͲ

ͲǡͲͷΨ

ʹͶͶͲͲ

ʹǡͺΨ

ͳͶͺͲ

ͲǡͲ͵Ψ

ͳͺͲͲ

ͳǡ͵Ψ

ʹ͵Ͳ

ͲǡͲͶΨ

ʹͲͲ

ʹǡͳΨ

ͷǤ



Ǥ



Ǥ

 

ͲͺͲ

ͲǡͲͺΨ

ͺͲͲ

ͶǡͷΨ

ͺǤ



ͶͲʹͲ

ͲǡͳʹΨ

ͷͷ͵ͳͲͲ

ͳʹǡͻΨ

ͻǤ



ͷͳͲ

ͲǡͲͷΨ

ͷʹͶͲͲ

͵ǡʹΨ

ͳͲǤ



ʹ͵ͻͲ

ͲǡͳʹΨ

ʹͷͳͳͲͲ

ͳͺǡͺΨ

ͳͳǤ

Ï 

ͷͳͲ

ͲǡͳͲΨ

ͷͺͶͲͲ

ǡΨ

ͳʹǤ

¸

ͳͳͻͲ

ͲǡͳʹΨ

ͳʹͻͶͲͲ

ͳͻǡͲΨ

ͳ͵Ǥ



͵ͲͲ

ͲǡͲΨ

ͶͲ͵ͺͲͲ

͵ǡΨ

ͳͶǤ

Ï 

ͷͻ͵Ͳ

ͲǡͳͲΨ

ʹʹͶͲͲ

ͶǡΨ

ͶʹͺͲͲͲ

x

4 574 100

x

Razem 41 krajów
europejskich
(EEA)

a)ÏȋʹͲͳͶǤȌ¸  ʹǡͷǤ
b)  ×   Ȃ ȋʹͲͳͲǤȌǤPrzedwczesne zgony
ǡ×¦ ¦Ǥ 
Ïä Ă Ï ǤĂ¸ǡĂ Ă ǡä  ¸¸©Ǥ
c)  ĂĀǤ   ×ä×Ͷͳ× 
 Ǥ
d)    Ă  Ă   ä Ǥ  
ä ǡ×ĂÏǡ äÏǤĀ¸ǡ× 
ä ¸×ÏǡĂ×Ǥ
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, WHO, 2015 r. oraz Air quality in Europe
– 2017 report, EEA, 2017 r.
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Rodzaj
pojazdów
¸
¸ 
terytorialny
ograniczeniami
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×
egzekwowania
Ñ
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¦ ¦
Ï¦ ¸Ǥ
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 ¸ĂǤ
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×Ï¦  ¸Ă¦ĂʹǤ
 ¦¸¦ ǣ
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 ¸ĂÏ¦  ¸͵Ǣ
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ÏÑǢ
Ȉ Ȃ ǡ 
  ¸ĂÏ¦  ¸
ʹǢ
Ȉ Ȃ¦  
Ǣ
Ȉ ×Ȃ¦  ͳ
ȋǤʹͲȌǤ
×¸
ͻͲ̀Ǥ¸¦×¦  ¸
¦ Ǥ



ǡ×¦  Ă
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Ȉ ¦Ñ   
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Ȉ Ă×ǡ
Ȉ   ¸
×Ă×Ï¦¦×ȋ 
͵Ȍ¦¦× 
ȋ ͳȌǡ
Ȉ   ¸
×¦  ¦¸×
ȋ ͶȌǡ
Ȉ ×¸
¦ͷͲȂͳͲͲ̀Ǥ
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¦
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Ï 

Rodzaj
pojazdów
¸
¸ 
terytorialny
ograniczeniami



×


¸Ăǡ
ǡ
ǡ
 
 


 


 
Ƿ×
¸ǳ

×
egzekwowania
Ñ

× 



  ǡ¦Ï
×Ǥ×Ā
Ï¸×   ¦ǡ
¸Ă×Ï¦¦ǤäÏä 
Ǥǡ
¸ä ǡ×  ¦Ă
Ï¦ ×¦¦ǡǤ×Ï¦  
¸Ͷ×ǤÏ  
  ͷͷǤ
×¸
ͺͲ̀Ǥ¸¦×¦  ¸
¦ Ǥ

Ï

 ʹͲͲͺǤȋ Ïǡ
ͳͷʹȌǤ¦Ï 
×Ï¦  ä Ñ   
ǤÏͳͲͲ͉ ×
  ×ʹͲͲ͉ ×
¸Ă ×ǤÏä  
ä    Ǥ
Ï¸
Ï¦ ×¸ ä©
Ǥ 
×ȋǤ͵ͷͲ¦   
 ȌǤ¸ʹͲʹͲǤ 
ȋǤȌǡ×
 ǣ
Ȉ   ǡ 
ǡ ¸Ă×¸¦Ï©
Ǣ
Ȉ  ¸¦Ï©
ͶǢ
Ȉ ×¸¦ȋ¸ ȌǢ
Ȉ ¸¦ 
Ǥ

Ă ¦Ñ

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie analizy sporządzonej w 2017 r. przez Atmoterm S.A. na zlecenie Ministra Środowiska.
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ǤͳǤ¦¦  ¸¦ä 
 Ñ  ä   ȋ¦  10, PM2,5,
B(a)P i NO2)
×ä¦
ͳǤ

 Ï   ȀͳͷͶͶȀͳͶ  × ä¦   ͳʹ  2014 r.    
 ×ä¦ǡ Ï¦Ȁ͵ͷͲȀͳͷʹͻĀ
ʹͲͳͷǤ
×Ï×

ͳǤ

 ÏȀͺͻȀͳ͵×O×ʹ2013 r. 
    × Ï×   ¦¸     Ï 
    ȋȌ     ͳͲ   ÏÑ × 
ȋǣ Ï×ǤǣͳͲͲͳȌǡǣ Ï¦ ȀͶȀͳ͵×
O×ʹͻĀʹͲͳ͵Ǥ Ï¦ ȀͻͲȀͳͷ×O×͵ͳ 
ʹͲͳͷǤ

ʹǤ

 ÏȀͻͲȀͳ͵×O×ʹ2013 r. 
×Ï× ¦¸  Ï
  ȋȌ     ͳͲ   ÏÑ ×  ȋ
ǣ  Ï×dzkaǤ  ǣ ͳͲͲʹȌǡ ǣ  Ï¦   ȀͺȀͳ͵  × O×
ʹͷʹͲͳ͵Ǥ Ï¦ ȀͻͶͷȀͳͶ×O×ʹͺĀʹͲͳͶǤ
×Ï

ͳǤ

 Ï   ȀʹȀͳ͵  × Ï   ͵Ͳ ä 2013 r. Ȃ   
×Ï

ʹǤ

 Ï   ȀͶͷͳȀͳ  × Ï   ʹ͵   2017 r. Ȃ   
×Ï
× 
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ͳǤ

 Ï  ͳʹȀͳ͵  ×     ʹͺ Ā 2013 r.   
 aglomeracja warszawskaǡ×Ï  Ï
PM2,5

ʹǤ

 Ïͳ͵Ȁͳ͵× ʹͺĀ2013 r. 
    Ï ǡ  × Ï      Ï  PM10
ÏPM2,5 w powietrzu

͵Ǥ

 ÏͳͶȀͳ͵× ʹͺĀ2013 r. 
strefy mazowieckiejǡ×Ï  ÏPM10
ÏPM2,5 w powietrzu

ͶǤ

 ÏͳͺͶȀͳ͵× ʹͷ2013 r. 
   województwa mazowieckiegoǡ  ×  Ï      B(a)P
w powietrzu

ͷǤ

 ÏͳͺͷȀͳ͵× ʹͷ2013 r. 
    Radomǡ  × Ï      Ï  PM10
ÏPM2,5 w powietrzu

Ǥ

 ÏͳͺȀͳ͵× ʹͷ2013 r. 
   aglomeracja warszawskaǡ  × Ï      Ï
PM10 i NO2 w powietrzu

Ǥ

 Ï  ͻͶȀͳ  ×     ʹͲ   2017 r. ¦   Ï¸  
       Radomǡ  × Ï      Ï
PM10 oraz PM2,5 w powietrzu

E,ČØ.E9464
× 
ͺǤ

 Ï  ͻͷȀͳ  ×     ʹͲ   2017 r. ¦   Ï¸  
       Ï ǡ  × Ï      Ï
PM10ÏPM2,5 w powietrzu

ͻǤ

 Ï  ͻȀͳ  ×     ʹͲ   2017 r. ¦   Ï¸  
      aglomeracja warszawskaǡ  × Ï   
 ÏPM10 i NO2 w powietrzu

ͳͲǤ

 Ï ͻȀͳ  ×     ʹͲ   2017 r. ¦   Ï¸  
 aglomeracja warszawskaǡ×Ï  
ÏPM2,5

ͳͳǤ

 Ï  ͻͺȀͳ  ×     ʹͲ   2017 r. ¦   Ï¸  
     strefy mazowieckiejǡ  × Ï      Ï
PM10ÏPM2,5 w powietrzu

ͳʹǤ

 Ï  ͻͻȀͳ  ×     ʹͲ   2017 r. ¦   Ï¸  
      województwa mazowieckiegoǡ  ×  Ï   
 B(a)P w powietrzu
×ä¦

ͳǤ

 Ï ȀͷʹȀͳͷȀʹͲͳͲ×c¦ͳ  ʹͲͳͲǤ¸ 
     × ä¦ǡ  ×   Ï  
 

ʹǤ

 Ï  ȀͷȀ͵ȀʹͲͳͶ  × c¦   ͳ  2014 r.  ¸  
     × ä¦ ¦    ¦¸  ×   
 Ï¸Ă 

͵Ǥ

 Ï  ȀͶȀͷȀʹͲͳ  × c¦   ͳͺ  2017 r.  ¸  
     × ä¦ ¦    ¦¸  ×   
 Ï¸Ă 

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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ǤͳͺǤä© ×   ÑĀ×Ï
ÏĂ ×¸ ¦ 
ͲͲͲͲ
ͷ͵ʹͻ

ͷͳͻͷ͵

ä©ȏȀȐ
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ͳͳͻ

Ǥ

Ǥ

Ͳ
ä¦

 

Ï×

ä¦

ʹǡͷ
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Ï

ʹȗ

ȗ ä©  ʹ     Ï ×ǡ     ǡ  ×  ¸Ï   
  ȋ ǣ×ä¦ǡǡ ÏȌǤ

ʹͲǡͲ
ͳͺǡͲ

ͳǡ͵

ä©ȏȀȐ

ͳǡͲ
ͳͶǡͲ
ͳʹǡͲ
ͻǡ

ͳͲǡͲ

ͻǡʹ

ͺǡͲ

ǡ

ǡͷ

Ï
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ǡͲ
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ä¦

Ï×
ȋȌ

Źródło: Opracowanie własne NIK.

224

E,ČØ.E9464

ǤͳͻǤ¸ Ï  Ï×
ÏĂ ¦Ñ
×¸ ¦ 
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ǤʹͳǤ ¸Ă   ×
¸ ¦ ×ͳȌ

Okres
 
ä

Minimum

Maksimum

ä©
ä
(okres 3 lat)

Minimum

2011–2013

Maksimum

ä©
ä
(okres 3 lat)

ʹͲͳͶȂʹͲͳ

Zmiana
ä 
poziomów

×Ï
ͳͲ

¸Ă
roczne

ʹǡʹρȀ͵
ȋͺΨȌ

ǡ͵ρȀ͵
ȋͳͻͳΨȌ

ͶǡρȀ͵
ȋͳͳͻΨȌ

ʹͶǡͲρȀ͵
ȋͲΨȌ

ǡͺρȀ͵
ȋͳͲΨȌ

͵ͺǡͶρȀ͵
ȋͻΨȌ

՝
ȋͳͻǡ͵ΨȌ

ͳͲ

¸Ă


ͳͷ
ȋͶ͵ΨȌ

ʹͲͲ
ȋͷͳΨȌ

ͳͲͲ
ȋʹͺΨȌ


ȋͳΨȌ

ʹͲͲ
ȋͷͳΨȌ

ͷ
ȋͳͺΨȌ

՝
ȋ͵ͷǡͲΨȌ

ʹǡͷʹȌ

¸Ă
roczne

ʹǡͳρȀ͵
ȋͳͲͶΨȌ

ͷͶǡͺρȀ͵
ȋͳͻΨȌ

͵ǡρȀ͵
ȋͳͶΨȌ

ʹͶǡͶ ρȀ͵
ȋͻͺΨȌ

ͶͷǡͲ ρȀ͵
ȋͳͺͲΨȌ

͵ͳǡͲρȀ͵
ȋͳʹͶΨȌ

՝
ȋͳͷǡͷΨȌ

ȋȌ͵Ȍ

¸Ă
roczne

ʹǡͻȀ͵
ȋʹͻͲΨȌ

ʹͳǡ͵Ȁ͵
ȋʹͳ͵ͲΨȌ

ͻǡͲȀ͵
ȋͻͲͲΨȌ

ʹǡͷȀ͵
ȋʹͷͲΨȌ

ͳͷǡʹȀ͵
ȋͳͷʹͲΨȌ

ǡͲȀ͵
ȋͲͲΨȌ

՝
ȋʹʹǡʹΨȌ

ʹͶȌ

¸Ă
roczne

ͺǡͲρȀ͵
ȋͳͲΨȌ

͵ǡͳρȀ͵
ȋͳͺ͵ΨȌ

ͲǡͺȀ͵
ȋͳΨȌ

ͷͻǡ͵ρȀ͵
ȋͳͶͺΨȌ

͵ǡͳρȀ͵
ȋͳͷͺΨȌ

ͳǡ͵Ȁ͵
ȋͳͷ͵ΨȌ

՝
ȋͳ͵ǡͶΨȌ

ͳͲ

¸Ă
roczne

ʹͲǡͷρȀ͵
ȋͷͳΨȌ

ǡρȀ͵
ȋͳͻͶΨȌ

ͶǡͶρȀ͵
ȋͳͳͻΨȌ

ʹ͵ǡͲρȀ͵
ȋͷͺΨȌ

ͷͷǡͺρȀ͵
ȋͳͶͲΨȌ

ͶͳǡͳρȀ͵
ȋͳͲ͵ΨȌ

՝
ȋͳ͵ǡ͵ΨȌ

ͳͲ

¸Ă



ȋͳΨȌ

ͳͻ
ȋͷ͵ΨȌ

ͻ
ȋʹΨȌ

ͳ
ȋͶΨȌ

ͳͶͶ
ȋͶͳͳΨȌ

ͺ͵
ȋʹ͵ΨȌ

՝
ȋͳͶǡͶΨȌ

ʹǡͷʹȌ

¸Ă
roczne

ͳǡͻρȀ͵
ȋΨȌ

Ͷͷǡ͵ρȀ͵
ȋͳʹΨȌ

͵͵ǡ͵ρȀ͵
ȋͳ͵͵ΨȌ

ͳͺǡͷ ρȀ͵
ȋͶΨȌ

ͶͲǡͲρȀ͵
ȋͳͲΨȌ

ʹͻǡͷρȀ͵
ȋͳͳͺΨȌ

՝
ȋͳͳǡͶΨȌ

ȋȌ͵Ȍ

¸Ă
roczne

͵ǡͳȀ͵
ȋ͵ͳͲΨȌ

ͳǡͳȀ͵
ȋͳͳͲΨȌ

ǡͻȀ͵
ȋͻͲΨȌ

͵ǡͲȀ͵
ȋ͵ͷͲΨȌ

ͳ͵ǡͶȀ͵
ȋͳ͵ͶͲΨȌ

ǡͺȀ͵
ȋͺͲΨȌ

՝
ȋͳ͵ǡͻΨȌ

ʹͶȌ

¸Ă
roczne

ͶͺǡρȀ͵
ȋͳʹʹΨȌ

ͳǡͲρȀ͵
ȋͳͷ͵ΨȌ

ͷ͵ǡͲȀ͵
ȋͳ͵͵ΨȌ

ͷǡͳρȀ͵
ȋͳͶͲΨȌ

ͷͺǡ͵ρȀ͵
ȋͳͶΨȌ

ͷǡͶȀ͵
ȋͳͶͶΨȌ

ȋͺǡ͵ΨȌ
՛

ͳͲ

¸Ă
roczne

ʹͶǡ͵ρȀ͵
ȋͳΨȌ

ͶǡͶρȀ͵
ȋͳͳΨȌ

ͶͳǡͺρȀ͵
ȋͳͲͷΨȌ

ʹʹǡρȀ͵
ȋͷΨȌ

ͷͷǡͺρȀ͵
ȋͳͶͲΨȌ

͵ǡͻρȀ͵
ȋͻͷΨȌ

՝
ȋͻǡ͵ΨȌ

ͳͲ

¸Ă


ͳʹ
ȋ͵ͶΨȌ

ͳ
ȋͶͶΨȌ

ͺ
ȋʹʹ͵ΨȌ

ͻ
ȋʹΨȌ

ͳͷʹ
ȋͶ͵ͶΨȌ


ȋʹʹͲΨȌ

՝
ȋͳǡ͵ΨȌ

ʹǡͷʹȌ

¸Ă
roczne

ʹ͵ǡͲρȀ͵
ȋͺͺΨȌ

͵ǡ͵ρȀ͵
ȋͳ͵͵ΨȌ

ʹͻǡͳρȀ͵
ȋͳͳΨȌ

ͳͺǡͺ ρȀ͵
ȋͷΨȌ

͵ʹǡͷ ρȀ͵
ȋͳ͵ͲΨȌ

ʹͷǡͷρȀ͵
ȋͳͲʹΨȌ

՝
ȋͳʹǡͶΨȌ

ȋȌ͵Ȍ

¸Ă
roczne

ͶǡͲȀ͵
ȋͶͲͲΨȌ

ͳͻǡʹȀ͵
ȋͳͻʹͲΨȌ

ͺǡͶȀ͵
ȋͺͶͲΨȌ

͵ǡͻȀ͵
ȋ͵ͻͲΨȌ

ͳǡͺȀ͵
ȋͳͺͲΨȌ

ǡȀ͵
ȋͲΨȌ

՝
ȋͻǡͷΨȌ

ʹͶȌ

¸Ă
roczne

͵ͳǡͲρȀ͵
ȋͺΨȌ

͵͵ǡͲρȀ͵
ȋͺ͵ΨȌ

͵ͳǡͻȀ͵
ȋͺͲΨȌ

͵ͲǡʹρȀ͵
ȋΨȌ

͵ͳǡͳρȀ͵
ȋͺΨȌ

͵ͲǡȀ͵
ȋΨȌ

՝
ȋ͵ǡͺΨȌ

ͳͲ

¸Ă
roczne

ʹͳǡͷρȀ
ȋͷͶΨȌ

ͳͲ

¸Ă


ʹǡͷʹȌ

×ä¦

×Ï×

województwo mazowieckie
ͶͻǡͳρȀ͵
ȋͳʹ͵ΨȌ

͵ͶǡρȀ͵
ȋͺΨȌ

ͳͺǡͷρȀ͵
ȋͶΨȌ

Ͷ͵ǡρȀ͵
ȋͳͲͻΨȌ

͵ʹǡʹρȀ͵
ȋͺͳΨȌ

՝
ȋǡʹΨȌ

ͳ
ȋͶΨȌ

ͳʹͻ
ȋ͵ͻΨȌ

ͷ
ȋͳ͵ΨȌ

ͺ
ȋʹ͵ΨȌ

ͻͺ
ȋʹͺͲΨȌ

Ͷͻ
ȋͳͶͲΨȌ

՝
ȋͳͶǡͲΨȌ

¸Ă
roczne

ʹʹǡͳρȀ͵
ȋͺͷΨȌ

͵ͳǡͷρȀ͵
ȋͳͳ͵ΨȌ

ʹǡρȀ͵
ȋͳͲΨȌ

ͳͻǡͶ ρȀ͵
ȋͺΨȌ

͵ʹǡʹ ρȀ͵
ȋͳʹͻΨȌ

ʹͷǡʹρȀ͵
ȋͳͲͳΨȌ

՝
ȋͷǡΨȌ

ȋȌ͵Ȍ

¸Ă
roczne

ͳǡͻȀ͵
ȋͳͻͲΨȌ

ǡͳȀ͵
ȋͳͲΨȌ

ͶǡͶȀ͵
ȋͶͶͲΨȌ

ͳǡʹȀ͵
ȋͳʹͲΨȌ

ͺǡͲȀ͵
ȋͺͲͲΨȌ

͵ǡ͵Ȁ͵
ȋ͵͵ͲΨȌ

՝
ȋʹͷǡͲΨȌ

ʹͶȌ

¸Ă
roczne

ͶͷǡͶρȀ͵
ȋͳͳͶΨȌ

ͷǡ͵ρȀ͵
ȋͳͶͳΨȌ

ͷʹǡʹȀ͵
ȋͳ͵ͳΨȌ

ͶͻǡͲρȀ͵
ȋͳʹ͵ΨȌ

ͷǡρȀ͵
ȋͳͶʹΨȌ

ͷͷǡͲȀ͵
ȋͳ͵ͺΨȌ

ȋͷǡͶΨȌ
՛

͵
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Okres
 
ä

Minimum

Maksimum

ä©
ä
(okres 3 lat)

Minimum

2011–2013

Maksimum

ä©
ä
(okres 3 lat)

ʹͲͳͶȂʹͲͳ

Zmiana
ä 
poziomów

×ä¦
ͳͲ

¸Ă
roczne

ͳͶǡ͵ρȀ͵
ȋ͵ΨȌ

ʹǡͳρȀ͵
ȋͳͷͷΨȌ

͵ͲǡͷρȀ͵
ȋΨȌ

ͳͺǡ͵ρȀ͵
ȋͶΨȌ

ͳǡͺρȀ͵
ȋͳͷͷΨȌ

͵ͳǡ͵ρȀ͵
ȋͺΨȌ

ȋʹǡΨȌ
՛

ͳͲ

¸Ă


͵
ȋͻΨȌ

ͳͶ
ȋͶͳΨȌ

Ͷ
ȋͳ͵ͳΨȌ

Ͳ
ȋͲΨȌ

ͳʹ
ȋͶͻͳΨȌ

Ͷͻ
ȋͳͶͲΨȌ

ȋǡͷΨȌ
՛

ʹǡͷʹȌ

¸Ă
roczne

ͳǡͲρȀ͵
ȋ͵ΨȌ

͵ʹǡͷρȀ͵
ȋͳͳΨȌ

ʹͷǡ͵ρȀ͵
ȋͳͲͳΨȌ

ͳͶǡͷ ρȀ͵
ȋͷͺΨȌ

͵Ͳǡ͵ρȀ͵
ȋͳʹͳΨȌ

ʹʹǡʹρȀ͵
ȋͺͻΨȌ

՝
ȋͳʹǡ͵ΨȌ

ȋȌ͵Ȍ

¸Ă
roczne

ͲǡȀ͵
ȋͲΨȌ

ͳ͵ǡȀ͵
ȋͳ͵ͲΨȌ

ͷǡʹȀ͵
ȋͷʹͲΨȌ

ͳǡͲȀ͵
ȋͳͲͲΨȌ

ͳǡȀ͵
ȋͳͲΨȌ

ͷǡ͵Ȁ͵
ȋͷ͵ͲΨȌ

ȋͳǡͻΨȌ
՛

ʹͶȌ

¸Ă
roczne

ͷͶǡͶρȀ͵
ȋͳ͵ΨȌ

Ͷǡ͵ρȀ͵
ȋͳͳΨȌ

ͷͺǡʹȀ͵
ȋͳͶΨȌ

ͶͻǡʹρȀ͵
ȋͳʹ͵ΨȌ

ͷ͵ǡͺρȀ͵
ȋͳ͵ͷΨȌ

ͷʹǡͳȀ͵
ȋͳ͵ͲΨȌ

՝
ȋͳͲǡͷΨȌ

Ă × ä ¸ĂÑ   ä  Ǥ
ͳǤä×ä ¸ĂÑä   ×   
 ×      ¸ĂÑ ȋͳͲȌǤ
ʹǤ ʹǡͷÏǣʹͺρȀ͵ʹͲͳͳǤǡʹρȀ͵ʹͲͳʹǤǡʹρȀ͵ʹͲͳ͵ǤǡʹͷρȀ͵ʹͲͳͶǤ
  Ǥä¸ĂʹͲͳͳȂʹͲͳ͵ ä 
 ¦¦  ȋʹͷρȀ͵ȌǤ
͵Ǥ ȋȌ¦ʹͲͳ͵ǤȋͳȀ͵ȌǤ
ͶǤʹ¸¸¸ĂÑÏ¦      ¦  
¸  ×ǡǤǣKrakówȂǤÑǡKatowiceȂǤ ǡO×ĀȂǤ ǡ
ʹͲͳǤǤ Ï ǡȂǤÏä ǡ ÏȂǤäǤ
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives – dostęp w dniu 30 czerwca 2018 r.). Uwzględniono
dane o kompletności powyżej 20%.
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ǤʹʹǤä ä ¸ĂÑ  10 i B(a)P w sezonie
zimowym (X–III) na obszarze skontrolowanych województw

ͳͲ
ͻͲǡͲ

ͺͲǡͲ
ǡʹ

ǡ

ͲǡͲ

ͷǡͶ
ͷͲǡͺ

ͷͲǡͲ

ͶͷǡͲ
ͶͲǡͲ

͵ǡͳ

ʹǡͶ

ͲǡͲ

ǡʹ
͵ǡͻ
ͷͺǡͲ
ͷǡͻ

ͷǡͺ

ͷͶǡͳ
ͷͳǡ͵

Ͷͺǡͺ

ͷͷǡͻ
ͷͷǡ͵
ͷͳǡ
ͶͺǡͲ

Ͷͺǡ͵
Ͷ͵ǡͶ
ͶͲǡ͵

ͶͲ

ͶͲǡͶ

Ͷʹǡ͵

͵ͻǡͻ

ͳǡͺ
ͳǡͶ
ͷ͵ǡͻ

ͷͶǡʹ

ͷʹǡͳ
ͶͻǡͲ

ͶͶǡͲ

ͶͲǡ

Ͷͳǡʹ

͵ͻǡʹ

ͶͲ

͵ͲǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͲǡͲ
ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

ʹͲͳ

ȋȌ
ʹͷǡͲ

ʹͲǡͷ

ʹͲǡͲ

ͳǡ
ͳͷǡͲ

ͳǡͺ
ͳǡ
ͳǡ

ͳǡͺ

ͳǡͻ
ͳͷǡͻ

ͳͶǡ

ͳͶǡͻ
ͳͶǡͺ

ͳͶǡͲ
ͳͳǡ
ͳʹǡʹ

ͳͲǡͲ
ͺǡʹ

ͳͲǡͷ

ͺǡͶ
ͺǡͳ

ǡͶ

ͻ

ͳʹǡͷ
ͳʹǡ͵
ͳʹǡʹ
ͺǡ

ͳͳǡͻ
ͳͳǡʹ

Ͷǡͻ

ͳͲǡʹ

ͷǡͶ
Ͷǡͺ

ͳ
ʹͲͳͳ

ͳ͵ǡͺ
ͳ͵ǡ
ͳʹǡʹ

ǡͶ

ͷǡͲ

ͲǡͲ

ͳͶ

ͳ
ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

×Ï
×Ï×
× 

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

ʹͲͳ

×ä¦
×ä¦
ä©

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ.
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ä¦

Ï×

Ï

 

ä¦

ͳ

ʹ

͵

Ͷ

ͷ

ͳͺͲ͵Ͳ͵ͻ

ͶͷͶͺͳͺͲ

ͷ͵ͺͶͳ

͵͵ͻͳ͵ͺͲ

ʹͶ͵ͳͷ

ʹͻͲʹͷͶ

 
ä 
ȋʹͲͳǤȌȗ

-

ʹͲͳ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳ

ʹͲͳ͵ȀʹͲͳͶ

ʹͲͳͶ



ͳͻͻͺͲͺ

ͻ͵ͺͷ͵͵

ͳͳʹͲͲͲ

͵ͷʹʹͺ

͵͵ͲͶͲͲ

ʹͶͺ

¸Ă
roczne

11%

ʹͳΨ

ʹΨ

ͳͲΨ

ͳ͵Ψ

ͻΨ

odsetek
populacji

PM10

ͻͳͳͷͻʹ

͵ʹͺͷͶͻ

ͳͺͺʹͷͲ

ͳͺͷͶͷ

ͳͳͺ͵ͻͲͲ

ͳͲͳͶͶͺ

¸Ă
dzienne

49%

ʹΨ

͵ͷΨ

ͷͲΨ

ͶͺΨ

͵Ψ

odsetek
populacji

2 997 022

ͳͶ͵ͶͲ

ͺͲͷͲ

ͳͲʹͲͶ

ͶͷͳͲ

͵ͷͺͲͳ

¸Ă
roczne

ͳΨ

͵ʹΨ

ʹΨ

͵ʹΨ

ʹΨ

ͳʹΨ

odsetek
populacji

PM2,5

ͳͻͻ͵Ͷͺ

Ͷʹ͵ͳͲ

ͷʹͲͲͲ

͵ͳͷʹͻ

ʹͳͲͶͲͲ

ʹʹͺͲͳʹ

¸Ă
roczne

91%

ͻ͵Ψ

ͻΨ

ͻͶΨ

ͺͷΨ

ͺΨ

odsetek
populacji

B(a)P

ʹͳͺͳ

ͳͲͲͶ

ͶͲͲͲ

ͳͶͷ͵

-

ͷͳͲͲ

¸Ă
roczne

1%

ʹΨ

ͳΨ

ͲΨ

-

ʹΨ

odsetek
populacji

NO2

Źródło: Opracowanie własne NIK.

ȗ ä  × × ʹͲͳǤ    ǡ¸ Ï×¦
 ǣǣȀȀǤǤǤȀȀȂ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ

RAZEM

×

Ǥ

 ×Ă ¸Ă  Ñ

Ǥʹ͵Ǥ ×Ă ¸Ă10, PM2,5, B(a)P i NO2×¸ 
¦ 

E,ČØ.E9464

ͳͳͳǡ

ͷͳʹͻǡ

ͳͳͲͷͳǡͳ

Ͷ͵ͻǡ

ʹͷͳͶ͵ͺǡͷ

ͶͷͷͶǡ

ͳͳ͵ǡ͵

×

 Ï

 



O×Ā

×




ͻͷǡͳΨ

ͻͳǡͷΨ

ͺǡͻΨ

ͺǡͻΨ

ͷͶǡͲΨ

ͻǡͺΨ

ͶʹǡͺΨ

ͺͻǡʹΨ

ǡͶΨ

ͲǡͷΨ

ǡͶΨ

9 219 972,2 91,0%

ͷ͵Ͷͻͳͷǡͺ ͻͺǡͷΨ

Ͳ͵ͷǡ

͵ͳ͵ͷͶǡ

ʹʹʹͶͷͺǡͷ ͺͺǡͷΨ

ͶͷͲͻǡͲ

ͳͲͳʹͲͻǡ

ͶͷͶͷͲǡͶ

ͻʹͶͳǡͷ

ͳʹͺͶʹǡͲ

ͶͺͻͺǡͲ

ʹͳͲǡͻ

ͳͷǡͳ

ͺͳͻͻͳǡͻ

emisji liniowej

%

Ï

ͺͳͷ͵ͳͻǡͶ

ʹʹͳͺͶǡͺ

ͳͳͷͻǡʹ

ͳͶͻǡͳ

ʹͺͺ͵Ͷ͵ǡͳ

ͳͻͲǡͻ

ͺͶͷǡ

ͷͺͳǡͳ

ʹͶͶʹǡͳ

ʹͷͲǡͲ

ͳͳͺͻͶǡ

͵ͳ͵ͲǡͲ

ͳͶͶͶͳǡͳ

͵ͺͺ͵ͷͶǡ

powierzchniowej

emisji

ograniczeniu

¦ 
efekt PM10



ͺǡͲΨ

ͲǡͶΨ

ͳͲǡͲΨ

͵ʹǡͳΨ

ͳͳǡͷΨ

ͶǡͲΨ

ǡʹΨ

ͳͳǡ͵Ψ

ʹͲǡͺΨ

ͳͳǡΨ

ͳͻǡͶΨ

ͶͻǡͷΨ

ͺǡʹΨ

-

-

͵ǡͻʹ

͵ǡʹ


 
ͷͺǡͳ

ͳͲǡͻͳ

͵ͻǡͶͻ

Ͷǡͷ

͵ͶǡͲͻ

͵ͺǡʹ

ǡͺ

ǡͳ

ʹǡ͵ʹ

Ͳǡͳ͵

ʹͶǡͷ

͵ʹǡͷ

ȋʹͲͳͶȂʹͲͳȌ

PM10

Redukcja


 

ʹʹ͵ǡͲͲ

ͳǡͻͲ

ʹʹǡͲͲ

ʹͺͳǡͲͲ

ͳ͵ʹǡͲͺ

ͳͳ͵ǡͻ

ͺͺͲǡͻ͵

ͷͳǡͲͲ

͵ͳʹǡͲͲ

͵ʹǡͲΨ ͳʹͲʹǡͲͲ

%

ä   ¸ǡ   

ͳͲͳʹͺͶͲͺǡͻ

ʹ͵ͺǡͲ


×

RAZEM

ͳͶͳǡͲ

Katowice

ͷͶ͵ʹͶǡͷ

͵ʹǡ

 ×



ͳͷͳͻǡͷ

ͳʹͳͳͺ͵ǡͲ

ǣ

ograniczeniu

¦ 

×ÏȏǤÏȐ

¦ 

×

Gmina

Źródło: Opracowanie własne NIK.



 

Ï×

ä¦

ä¦

Ï

×

Ï



-

ǡ͵Ψ

-

-

ͳǡͺΨ

ǡͷΨ

ͷǡͷΨ

ͳʹǡͻΨ

ͷǡͳΨ

ǡͺΨ

͵ǡͲΨ

Ͳǡ͵Ψ

ǡͻΨ

͵ͳǡͲΨ

%

-

ͷǡ͵ͷ


 


 

-

ʹ͵ǡ͵ʹ

ͳǡͻͷ

ʹǡͳͳ

ʹʹǡͳͳ


 


 
ǡͲͲ

ͳǡͲ͵

ͳͺͶǡͲͷ

Ͷǡͳ

ͷǡͲͶ

ʹͲǡͳ

Ͳǡͳͳ

ʹ͵ǡ͵ͻ

͵ͷǡͺ͵

ȋʹͲͳͶǦʹͲͳȌ

Ͷͻ͵ǡͲͲ

ʹͳͺͶǡͲͲ

ͳͲͶǡʹ

ͺͺǡͳʹ

ͺʹǡʹͳ

ͷͳǡͲͲ

͵ͲǡͲͲ

ͳͳͺͳǡͲͲ

efekt PM2,5

 Redukcja PM2,5


 

ͲǡͲͷ

ͲǡʹͺͲ

ͲǡͲͷͲ

ͲǡͲͶͲ

Ͳǡ͵͵Ͳ

ͲǡͲʹͷ

Ͳǡͳ͵ͷ

ͲǡͷͲ

efekt B(a)P

 

 

-

-

ͶǡͲΨ  

-

-

-

ͲǡͲͲͶ

ͲǡͲͲͳ

ͲǡͲʹͺ

ͲǡͲͲ


 

ͲǡͲͲ͵

ͲǡͲ͵ʹ

ͲǡͲͲͶ

ͲǡͲͲͶ

ͲǡͲͳ

ͲǡͲͲͲ

ͲǡͲͶͷ

Ͳǡͳ

ȋʹͲͳͶǦʹͲͳȌ

 Redukcja B(a)P

ʹǡͻΨ  

-

͵ǡͷΨ

ͺǡͶΨ

ͶǡͲΨ

ͷǡΨ

͵ǡͲΨ

ͲǡʹΨ

ǡΨ

͵ͳǡͲΨ

%

-

-

-

-

-

-

ͶǡͲΨ

ͳͳǡͶΨ

ͺǡͲΨ

ͳͲǡͲΨ

ͶǡͺΨ

ͲǡͲΨ

͵͵ǡ͵Ψ

ʹͻǡ͵Ψ

%

ǤʹͶǤ  ¦¦ ȋ¸ ¦¸ ä 
Ȍ ¦¸  ÏÑ     Ñ
Ā×Ï  
E,ČØ.E9464
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ǤʹͷǤ ä© 
WOJEWÓDZTWO DOLNOcL'SKIE
St¸Ăenia ärednioroczne PM10
ͳͲͲǡͲ
ͻͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͺͲǡͲ
ͲǡͲ
ͲǡͲ
ͷͲǡͲ
ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

͵ͲǡͲ
ʹͲǡͲ
ͳͲǡͲ
ͲǡͲ
ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

 ÏǦǤ ȋȌ
 ÏǦǤȋǤȌȀǤĂ ǤǦȋȌ
 ÏǦǤäȋȌ
 ǦǤ 
ǦǤ
 

Liczba dni z przekroczeniami dobowych st¸ĂeÑ PM10

Liczba dni z przekroczeniami st¸ĂeÑ dobowych (pow. 50 μg/m3)

ʹͲͲ
ͳͺͲ
ͳͲ
ͳͶͲ
ͳʹͲ
ͳͲͲ
ͺͲ
Ͳ
ͶͲ

͵ͷ

͵ͷ

ʹͲ
Ͳ
ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

 ÏǦǤ ȋȌ
 ÏǦǤȋǤȌȀǤĂ ǤǦȋȌ
 ÏǦǤäȋȌ
 ǦǤ 
ǦǤ
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ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

E,ČØ.E9464
St¸Ăenia ärednioroczne PM2,5
͵ͷǡͲ
͵͵ǡͲ
͵ͳǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ʹͻǡͲ
29,0
ʹǡͲ
25,0

ʹͷǡͲ
ʹ͵ǡͲ
ʹͳǡͲ
ͳͻǡͲ
ͳǡͲ
ͳͷǡͲ
ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

 ÏǦǤäȋȌ

 ÏǦǤ ȋȌ

 

 ǦǤ 

ʹͲͳ

St¸Ăenia ärednioroczne B(a)P
ʹͲǡͲ
ͳͺǡͲ
ͳǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (ng/m3)

ͳͶǡͲ
ͳʹǡͲ
ͳͲǡͲ
ͺǡͲ
ǡͲ
ͶǡͲ
ʹǡͲ
ͲǡͲ

ͳǡͲ

ͳǡͲ
ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

 ÏǦǤȀǤĂ ǤǦ
 ÏǦǤ ȋȌ
 ǦǤ 
ǦǤ
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St¸Ăenia ärednioroczne NO2

ͺͲǡͲ

ͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͲǡͲ

ͷͲǡͲ

ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

͵ͲǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͲǡͲ

ͲǡͲ
ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

 ÏǦǤäȋȌ

 ÏǦǤ ȋȌ

 ÏǦǤĂ ǤǦȋȌ

 ǦǤ 

ǦǤ

 

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

WOJEWÓDZTWO OÓDZKIE
St¸Ăenia ärednioroczne PM10
ͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͲǡͲ

ͷͲǡͲ

ͶͲǡͲ

40,0
40,0

͵ͲǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͲǡͲ

ͲǡͲ
ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

O×ĀǦǤ×ȋc×ä Ȍ
O×ĀǦǤȋȌ
O×ĀǦǤ ȋc×ä Ȍ
ǦǤ 

234

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

O×ĀǦǤȋ ×Ȍ
×ĀǦǤȀǤ Ñȋc×ä Ȍ
×ǦǤä 
 

E,ČØ.E9464
Liczba dni z przekroczeniami dobowych st¸ĂeÑ PM10
Liczba dni z przekroczeniami st¸ĂeÑ dobowych (pow. 50 μg/m3)

ͳͲ

ͳͶͲ

ͳʹͲ

ͳͲͲ

ͺͲ

Ͳ

ͶͲ

35

35

ʹͲ

Ͳ
ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

O×ĀǦǤ×ȋc×ä Ȍ
O×ĀǦǤȋȌ
O×ĀǦǤ ȋc×ä Ȍ
ǦǤ 

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

O×ĀǦǤȋ ×Ȍ
O×ĀǦǤȀǤ Ñȋc×ä Ȍ
×ǦǤä 
 

St¸Ăenia ärednioroczne PM2,5

ͶͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

͵ͷǡͲ

͵ͲǡͲ
ʹͻǡͲ

ʹͷǡͲ

ʹͷǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͷǡͲ
ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

O×ĀǦǤȋȌ
O×ĀǦǤ×ȋc×ä Ȍ
O×ĀǦǤ Ñȋc×ä Ȍ
×ǦǤ ȀǤä 
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E,ČØ.E9464
St¸Ăenia ärednioroczne B(a)P
ͳͶǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (ng/m3)

ͳʹǡͲ

ͳͲǡͲ

ͺǡͲ

ǡͲ

ͶǡͲ

ʹǡͲ
ͳǡͲ

ͳǡͲ
ͲǡͲ
ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

O×ĀǦǤ×ȋc×ä Ȍ
O×ĀǦǤȋ ×Ȍ
×ǦǤ ȀǤä 
ǦǤ 
 

St¸Ăenia ärednioroczne NO2
ͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͲǡͲ

ͷͲǡͲ

ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

͵ͲǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͲǡͲ

ͲǡͲ
ʹͲͲͶ
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ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

O×ĀǦǤ ͶͲȋc×ä Ȍ

×ĀǦǤȀǤ Ñȋc×ä Ȍ

O×ĀǦǤ ͺͳȋc×ä Ȍ

×ǦǤ͵ǦȀǤä 

ǦǤ 

 

E,ČØ.E9464
WOJEWÓDZTWO MAOOPOLSKIE
St¸Ăenia ärednioroczne PM10
ͳʹͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͳͲͲǡͲ

ͺͲǡͲ

ͲǡͲ

ͶͲǡͲ

40,0

40,0

ʹͲǡͲ

ͲǡͲ
ʹͲͲ͵

ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

×ǦǤÑȋc×ä Ȍ

×ǦǤ¦ ȋȌȀǤȋ×Ȍ

×ǦǤȋ Ȍ

¦ ǦǤȀǤĂ

 ×ǦǤ

 

Liczba dni z przekroczeniami dobowych st¸ĂeÑ PM10

Liczba dni z przekroczeniami st¸ĂeÑ dobowych (pow. 50 μg/m3)

͵ͲͲ

ʹͷͲ

ʹͲͲ

ͳͷͲ

ͳͲͲ

ͷͲ
͵ͷǡͲ

͵ͷǡͲ
Ͳ
ʹͲͲ͵

ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

×ǦǤÑȋc×ä Ȍ

×ǦǤ¦ ȋȌȀǤȋ×Ȍ

×ǦǤȋ Ȍ

¦ ǦǤȀǤĂ

 ×ǦǤ
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E,ČØ.E9464
St¸Ăenia ärednioroczne PM2,5
ͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͲǡͲ

ͷͲǡͲ

ͶͲǡͲ

͵ͲǡͲ
ʹͻǡͲ
ʹͷǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͲǡͲ

ͲǡͲ
ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

×ǦǤÑȋc×ä Ȍ
×ǦǤȋ Ȍ
 

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

×ǦǤȋ×Ȍ
¦ ǦǤȀǤĂ

St¸Ăenia ärednioroczne B(a)P
ͳͺǡͲ

ͳǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (ng/m3)

ͳͶǡͲ

ͳʹǡͲ

ͳͲǡͲ

ͺǡͲ

ǡͲ

ͶǡͲ

ʹǡͲ

ͲǡͲ

1,0
ʹͲͳͲ

238

1,0
ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

×ǦǤȋ×Ȍ

×ǦǤȋ Ȍ

 ×ǦǤ

 

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

¦ ǦǤĂ

E,ČØ.E9464
St¸Ăenia ärednioroczne NO2
ͺͲǡͲ

ͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͲǡͲ

ͷͲǡͲ

ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

͵ͲǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͲǡͲ

ͲǡͲ
ʹͲͲͲ

ʹͲͲͳ

ʹͲͲʹ

ʹͲͲ͵

ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

×ǦǤÑȋc×ä Ȍ
×ǦǤȋ Ȍ
¦ ǦǤȀǤĂ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

×ǦǤ¦ ȋȌȀǤȋ×Ȍ
 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
St¸Ăenia ärednioroczne PM10 na terenie m.st. Warszawy
ͲǡͲ

ͷͷǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͷͲǡͲ

ͶͷǡͲ

ͶͲǡͲ

40,0

40,0

͵ͷǡͲ

͵ͲǡͲ

ʹͷǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͷǡͲ
ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ǦǤÏä ȋ Ȍ

ǦǤÑȋȌ

ǦǤÏȋȌȀǤ ȋc×ä Ȍ

ǦǤȋ×Ȍ

ǦǤ ȋ×Ȍ

 

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ
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E,ČØ.E9464
Liczba dni z przekroczeniami dobowych st¸ĂeÑ PM10na terenie m.st. Warszawy

Liczba dni z przekroczeniami st¸ĂeÑ dobowych (pow. 50 μg/m3)

ʹͲͲ
ͳͺͲ
ͳͲ
ͳͶͲ
ͳʹͲ
ͳͲͲ
ͺͲ
Ͳ
ͶͲ

35

35

ʹͲ
Ͳ
ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ǦǤÏä ȋ Ȍ

ǦǤÑȋȌ

ǦǤÏȋȌȀǤ ȋc×ä Ȍ

ǦǤȋ×Ȍ

ǦǤ ȋ×Ȍ

 

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

St¸Ăenia ärednioroczne PM2,5na terenie m.st. Warszawy
͵ͶǡͲ

͵ʹǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

͵ͲǡͲ

ʹͺǡͲ

ʹͺǡͲ

ʹǡͲ
ʹͷǡͲ
ʹͶǡͲ

ʹʹǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͺǡͲ
ʹͲͳͳ
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ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

ǦǤÏä ȋ Ȍ

ǦǤ ȋ×Ȍ

ǦǤȋ×Ȍ

 

E,ČØ.E9464
St¸Ăenia ärednioroczne B(a)P na terenie m.st. Warszawy
͵ǡͷ

͵ǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (ng/m3)

ʹǡͷ

ʹǡͲ

ͳǡͷ

ͳǡͲ

ͳǡͲ

ͳǡͲ

Ͳǡͷ

ͲǡͲ
ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

ǦǤÑȋȌ
ǦǤȋȌȀǤÑȋ×ȌȀǤÏȋȌ
 

St¸Ăenia ärednioroczne NO2na terenie m.st. Warszawy

ͷǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͷǡͲ

ͷͷǡͲ

ͶͷǡͲ
ͶͲǡͲ

ͶͲǡͲ

͵ͷǡͲ

ʹͷǡͲ

ͳͷǡͲ
ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

ǦǤÏä ȋ Ȍ
ǦǤ ȋ×Ȍ
ǦǤȋ×Ȍ
ǦǤÏȋc×ä Ȍ
ǦǤ ȋc×ä ȌȀǤÑȋ×Ȍ
 

241

E,ČØ.E9464

WOJEWÓDZTWO cL'SKIE
St¸Ăenia ärednioroczne PM10
Ͳ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

Ͳ

ͷͲ

ͶͲ

40,0

40,0

͵Ͳ

ʹͲ

ͳͲ

Ͳ
ʹͲͲ͵

ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

 ǦǤ ȋc×ä Ȍ
 ×ǦǤ
 

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

 ǦǤȋÏ¸ĂȌ
×ǦǤ 

Liczba dni z przekroczeniami dobowych st¸ĂeÑ PM10

Liczba dni z przekroczeniami st¸ĂeÑ dobowych (pow. 50 μg/m3)

ͳͲ

ͳͶͲ

ͳʹͲ

ͳͲͲ

ͺͲ

Ͳ

ͶͲ
35,0

35,0
ʹͲ

Ͳ
ʹͲͲ͵

ʹͲͲͶ

ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

 ǦǤ ȋc×ä Ȍ
 ×ǦǤ
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ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

 ǦǤȋÏ¸ĂȌ
×ǦǤ 

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

E,ČØ.E9464
St¸Ăenia ärednioroczne PM2,5
ͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͷͲǡͲ

ͶͲǡͲ

͵ͲǡͲ
29,0
25,0
ʹͲǡͲ

ͳͲǡͲ

ͲǡͲ
ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

ʹͲͳͶ

 ǦǤ ȋc×ä Ȍ
 ×ǦǤ
 

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

 ǦǤȋÏ¸ĂȌ
×ǦǤ 

St¸Ăenia ärednioroczne B(a)P
ͳͺǡͲ

ͳǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (ng/m3)

ͳͶǡͲ

ͳʹǡͲ

ͳͲǡͲ

ͺǡͲ

ǡͲ

ͶǡͲ

ʹǡͲ

ͲǡͲ

1,0
ʹͲͲͻ

1,0
ʹͲͳͲ

 ǦǤȋÏ¸ĂȌ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

 ×ǦǤ

ʹͲͳͶ

×ǦǤ 

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ
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E,ČØ.E9464
St¸Ăenia ärednioroczne NO2

ͲǡͲ

ͲǡͲ

St¸Ăenie ärednioroczne (μg/m3)

ͷͲǡͲ

ͶͲǡͲ

40,0

40,0

͵ͲǡͲ

ʹͲǡͲ

ͳͲǡͲ

ͲǡͲ
ʹͲͲͷ

ʹͲͲ

ʹͲͲ

ʹͲͲͺ

 ǦǤȋÏ¸ĂȌ

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GIOŚ.
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ʹͲͲͻ

ʹͲͳͲ

ʹͲͳͳ

ʹͲͳʹ

ʹͲͳ͵

 ǦǤ ȋc×ä Ȍ

ʹͲͳͶ

ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

 

ʹͳͲ

ͳͲ

ȗȗ

Ͳ

ͶͳͲ

3 470

¦ 

 ×

Katowice


×

×

 Ï

 



O×Ā

×






K'MBD

ʹǤ

͵Ǥ

ͶǤ

ͷǤ

Ǥ

Ǥ

ͺǤ

ͻǤ

ͳͲǤ

ͳͳǤ

ͳʹǤ

ͳ͵Ǥ

7 151

ͳͷ

Ͳ

ͳͶ

ȗȗ

Ͷ

ͺ

ͳ͵ͻ

ʹʹ



ͺͲͷ

Ͳ

ʹʹͶ

ʹͷͶͻ

2015

15 342

͵ͺʹʹ

Ͷ

ͺͷ

ʹͺ͵

ʹ͵Ͳ

ͳͶ͵Ͳ

ʹ͵

͵ͷ

ͳʹ

͵Ͷʹʹ

ͷ

͵ͳͲ

͵͵͵ͺ

ʹͲͳ

14 487

ͷ͵ͺʹ

͵ͳ

ͳͲ͵

͵Ͷ

Ͷ

ͳͳ

ʹͲͶ

Ͷ͵

ʹ

ʹͻʹ

Ͷ

͵ʹͷ

ʹʹ

2017
ȋ ×Ï Ȍ

40 450

11 371

35

202

1 017

370

ͳͺͷ

ͺͳͷ

107

31

7 409

9

992

10 407

292 222

ͻʹͳ

ͳͻ

Ͷ͵ͷ

ͶͶͻͶͶ

ʹ͵ͳͷ

ͺͳͶ

ͶͲͳͺʹ

͵ͲͶ

ͺͺͺͷ

ͳͻͳͻͶ

Ͷʹͻ͵

ͳͳͳͻ

ͶͺͶͶʹ

1,2%

ͲǡͶΨ

ͲǡͲΨ

ͲǡʹΨ

ͲǡΨ

ͲǡͺΨ

ͲǡΨ

ͳǡͺΨ

ͲǡʹΨ

ͲǡͲΨ

ͳǡͳΨ

ͲǡͲΨ

ͳǡͳΨ

͵ǡͻΨ

5,3%

ͷǡͺΨ

ͳǡΨ

ͳǡͶΨ

ͳǡΨ

ͻǡͻΨ

ʹͳǡͲΨ

ͷǡʹΨ

ͳǡʹΨ

ͲǡͳΨ

ͳǡͺΨ

ͲǡͳΨ

ʹǡͺΨ

ǡͻΨ

6 226

ͳͶ͵

ʹ

ʹͶ

ͷͻ

ͳͳͲ

͵ͺͺ

ͳ͵ͳ

ʹ͵

ͳͷ

ͺͶͷ

ʹ

ͳʹ

ͳʹͺͺ

15%

ͳ͵Ψ

Ψ

ͳʹΨ

ͷͻΨ

͵ͲΨ

ʹ͵Ψ

ʹͲΨ

ʹͳΨ

ͶͺΨ

ͳͳΨ

ʹʹΨ

ͳ͵Ψ

ͳʹΨ

3 592

ͷͻ

Ͳ

Ͷ

ͺͳʹ

ʹ͵

ͳͳͺ

ͷͻ͵

Ͷ

ͳͶ

ͲͶ

Ͳ

Ͷ



404,6

Ͳǡͳ

ͲǡͲ

Ͳǡ

Ͷǡʹ

͵ǡͶ

ͳͶǡ

ͳͳͺǡͳ

ͳǡͶ

ͳǡͲ

ͷͲǡͲ

ͲǡͲ

ͷǡͶ

ͷǡ

113

ͳͳ

-

ͳͷ

ͻ

ͳͶͺ

ͳʹͶ

ͳͻͻ

͵ͷͲ

ͳ

ͳ

-

ͳͳ

ͳͳʹ

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Ï¦ ¦¸ͻͶǡǤÏǤ

ȗȗ   ʹͲͳͶǦʹͲͳȋ ÏȌǤÏÏǡ × 

ȀȂ¸͵Ͳ  ʹͲͳͺǤ

ȗ × ʹͲͳǤ    ǡ¸ Ï×¦ ǣǣȀȀǤǤǤȀ

Ͳ

ͳͻ

ͷͳ

͵



Ͳ

ͳ͵͵

ͳͺͻͶ

×

ͳǤ

2014

Miasto

Lp.

Liczba kontroli

skontrolowanych
Liczba
Ā
Liczba
ä©
c
Liczba
gospodarstw
budynków
kontroli
ÏĂ 
ÏĂ

ä©
stwierdzonych
domowych
mieszkalnych
ÏǦ mandatów
ȏǤÏȐ ȏÏȐ
Ïä 
ȏʹͲͳǤȐȗ
ä ȏΨȐ
karnych
RAZEM
min
max

Odsetek

ǤʹǤ   ×¦ 
     Ïä ä ÏĂ 

E,ČØ.E9464
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E,ČØ.E9464

ǤʹǤǡ××    
kontroli

Nr

Nazwa tabeli

1.

ä Ï×   Ñ 

2.

 ä© ¦ ĂÏ 
  Ñǡ×  ä ä 
 ȋʹͲͳ͵ȂʹͲͳͷȌ

3.

×¦¦   × ¸ ¦Ñ
ÏĂ¦   ¦ ä ×

4.

 ¦  ×  c Ñ
 ʹͲͳͶȂʹͲͳȋ ×Ï Ȍ

5.

ǡÑ  ǡ  
 ¦  ǡĂ¦ Ăä×Ï  



246

Nr

Nazwa rysunku

1.

¸ 

2.

× ××ʹͲͳǤ

3.

  ¸ä ¸ĂÑ  ͳͲ  

4.

¸ĂͳͲ ʹͲͳͷǤ

5.

¸Ă ȋȌ ʹͲͳͷǤ

Ǥ

  ͳͲʹͲͳǤ  

7.

  ȋȌʹͲͳǤ  

ͺǤ

¸Ă ʹ ʹͲͳͷǤ

9.

  ʹʹͲͳǤ  

10.

   × × ¸×ͳͲȋȌ
 ʹͲͳǤ

11.

×Ă ä ʹͲͳǤ ¸ ¸ĂÑ ͳͲ

12.

×Ă ä ʹͲͳǤ  ¸ĂÑȋȌ

13.

ä    Ñ ʹͲͳͷǦʹͲͳ ǡ× 
¦ĂĀ×Ï

14.

Ï  Ñ

15.

 Ă  ʹǡͷǡʹ   ǡ
  

ͳǤ

     

17.

}×Ï¸¸©¦  ä 

ͳͺǤ

ä©Ï    ʹͲͳͶǦʹͲͳ× 
 ä  ǡ×ÏÏ ×  ä  Ñ 

19.

× ×  ǡǡ  ǡ ÏO
ʹͲͳǤ ×   
ä   

E,ČØ.E9464

Nr

Nazwa rysunku

20.

×Ă   ä ͳͲÏ×
Ï

21.

 ×Ă ¸ĂͳͲǡʹǡͷǡȋȌʹ×
¸ ¦ 

22.

×ä ¦×  c  

23.

Ï×Ă¦   × ǡ ʹͲͳǤ


Nr

Nazwa wykresu

1.

ǡ× ¸ĂÑ  ͳͲ ʹͲͳʹǦʹͲͳͷÏÏ Ñ ȋʹͲρȀ͵)

2.

ǡ×  Ï ʹͲͳͲǦʹͲͳ ¸ĂÑͳͲǡʹǡͷʹ
 ȋȌ

3.

× ¦  ä   

4.

}×ÏͳͲǡʹǡͷǡ ʹͲͳǤ

5.

ä ͳͲʹǡͷ ͳͻͻͲǦʹͲͳ

Ǥ

ä ȋȌ ͳͻͻͲǦʹͲͳ

7.

  Ñä  ͳͲǡȋȌʹ ʹͲͳͲǦʹͲͳ

ͺǤ

  ¸ĂÑÏ ÏȋȌÏ ͳͻͲǦʹͲͲ͵

9.

¸Ï¦ä ¦ȋ¸Ïʹǡͷ)

10.

ä©× ¸ä×¸Ă    c  c Oǡ
ǡ  ǡ ÏʹͲͳͶǦʹͲͳȋ ×Ï Ȍ

11.

× c  ¸ʹͲͳͶǦʹͲͳȋ ×Ï Ȍ

12.

Ă ä×Ă ȋ ȌʹͲͲͷǦʹͲͳ

13.

 ×   ʹͲͲͲǦʹͲͳ

14.

××ä×

15.

×  ×  ǡ ͷͲʹǡ
 ͳʹ ͳʹ × 

ͳǤ

 ¦¸ ¸¦ 

17.

Ï  × Ā×Ï Ï×Ȁ

ͳͺǤ

cÏĀ×Ï¸Ă ä  ͳͲʹǡͷ Ñ
ȏΨȐ

19.

cÏĀ×Ï¸Ă ä  ȋȌʹ ÑȏΨȐ

20.

××   ¦¦   ¦¸ 
× ʹͲͳͶǦʹͲͳ Ā×Ï  

21.

  Ï ÏĂÑ Ā×Ï  
   ÏÑ  ȋʹͲͳͶȂʹͲͳȌ

22.

¸ä©ä× ¦ Ā×Ï
  ȋȀ Ā×Ï ÏȌ×  
Ï×Ïǡ ä¦

23.

××   ¦¦   ¦¸ 
× ʹͲͳͶȂʹͲͳ ͳͲʹǡͷĀ×Ï   ¸ 
¦ 
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Nr

Nazwa wykresu

24.

××   ¦¦   ¦¸ 
× ʹͲͳͶȂʹͲͳ ȋȌĀ×Ï   ¸ 
¦ 

25.

  Ï ÏĂÑȋ¦¸ ¸× 
ä Ȍ Ā×Ï    
 ÏÑ  ȋʹͲͳͶȂʹͲͳȌ

ʹǤ

248

ä©×  Ï   

27.

  ͳͲ

ʹͺǤ

¸ĂͳͲ ¦ ¦Ǥ  
ʹͻǤͳʹǤʹͲͳȂͲʹǤͲͳǤʹͲͳ

29

  ʹͲͳͶȂʹͲͳȋ ×Ï Ȍ
×   × ¸  

30

ä ä  ¸ĂÑʹ     ¦  ¸  
 ×
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ǤʹͺǤĂ ×  ¦  
Ïä 
ͳǤ  ʹͳͻͻǤȋǤǤͺǡǤͶͺ͵ǡǤȌǤ
ʹǤʹͲͲͺȀͷͲȀʹͳʹͲͲͺǤä  ȋǤǤͳͷʹͳͳǤͲǤʹͲͲͺǡǤͳǡǤȌǤ
͵ǤʹͲͲͶȀͳͲȀͳͷʹͲͲͶǤ
ǡǡ¸ ǡä  ¸×   ¦ȋǤǤʹ͵ʹǤͲͳǤʹͲͲͷǡǤ͵ǡǤȌǤ
ͶǤʹͲͳͲȀͷȀʹͶʹͲͳͲǤ
Ï Ȃ   ȋǤǤ
͵͵ͶͳǤͳʹǤʹͲͳͲǡǤͳǡǤȌǤ
ͷǤȋȌʹͲͳȀʹʹͺͶͳͶʹͲͳǤ
  × ×  Ñ  ǡʹͲͲ͵Ȁ͵ͷȀ ʹͲͲͳȀͺͳȀȋǤǤ͵ͶͶͳǤͳʹǤʹͲͳǡǤͳȌǤ
ǤʹʹͲͲͳǤ äȋǤǤʹͲͳͺǤǤͻͻǡǤȌǤ
Ǥ ʹͷʹͲͲǤä ȋǤǤ
ʹͲͳͺǤǤͶʹǡǤȌǤ
ͺǤͳͳ ʹͲͳͺǤä   ȋǤǤǤ͵ͳȌǤ
ͻǤͳͲͳͻͻǤ ȋǤǤʹͲͳͺǤǤͷͷǡǤȌǤ
ͳͲǤͳ ʹͲͲͻǤ¦×   
 ȋǤǤʹͲͳͺǤǤͳʹͳȌǤ
ͳͳǤʹͲ ͳͻͻͳǤ   cȋǤǤʹͲͳǤǤͳͺͺǡǤȌǤ
ͳʹǤ͵ĀʹͲͲͺǤ¸ ä ǡ
 Ï Ñ    ä      Ï  ä
ȋǤǤʹͲͳǤǤͳͶͲͷǡǤȌǤ
ͳ͵Ǥʹͺ ʹͲͲͷǤ  ǡ   
  ȋǤǤʹͲͳǤǤͳͲͷǡǤȌǤ
ͳͶǤͳʹ ͳͻͻͳǤ Ï  ȋǤǤʹͲͳǤǤͳͺͷǡ
ǤȌǤ
ͳͷǤͷ  ͳͻͻͺǤ¦×ȋǤǤʹͲͳͺǤǤͻͳ͵ǡǤȌǤ
ͳǤͺ ͳͻͻͲǤ¦ȋǤǤʹͲͳͺǤǤͻͻͶǡǤȌǤ
ͳǤ ¦×ͳͺʹͲͲǤ×ǡ
Ï© ä©ǡ×Ă©Ï¸ ¦ȋǤǤʹͶͻǡǤͳͺͷͳȌǤ
ͳͺǤ¦cʹͶʹͲͳʹǤ×× 
 ȋǤǤǤͳͲ͵ͳȌǤ
ͳͻǤ¦cʹʹͲͳʹǤǡ× ¸ ä ȋǤǤǤͻͳͶȌǤ
ʹͲǤ¦cͺ  ʹͲͳͺǤ 
× ȋǤǤǤͳͳͳͻȌǤ
ʹͳǤ¦cͳͳäʹͲͳʹǤ× 
×ÏÑ× ȋǤǤǤͳͲʹͺȌǤ
ʹʹǤ¦ ×ͳʹͲͳǤÑ
Ï×ÏȋǤǤǤͳͻͲȌǤ
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ǤʹͻǤ×ǡ× ¸ 
ͳǤ 
ʹǤÏ 
͵ǤÏ 
ͶǤ×
ͷǤÏ 
Ǥ  
Ǥ Ñ
ͺǤ cǡ× ä 
ͻǤÑ
ͳͲǤ
ͳͳǤ 
ͳʹǤ 
ͳ͵ǤÏ 
ͳͶǤ¦
ͳͷǤ c
ͳǤ    ä 
ͳǤ  
ͳͺǤ  
ͳͻǤ ǡÏ 
ʹͲǤ ¦ Ñ
ʹͳǤc
ʹʹǤ
ʹ͵Ǥ¸ ä  
ʹͶǤ
ʹͷǤ Ï×  c
ʹǤ  ȂÑ  
ʹǤ  cȂÑ  
ʹͺǤä¦
ʹͻǤ
͵ͲǤ× ä
͵ͳǤ¦×
͵ʹǤ Ȃ 
͵͵Ǥ ¦
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Ǥ͵ͲǤ c  
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Ǥ͵ͳǤ  c
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Ǥ͵ʹǤ  

Warszawa, 11  2018

BDG.III.091.23.2017
IK: 262647

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes
  Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o &$'& Izbie
Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) w ./# z 0 12&. o wynikach kontroli w zakresie
ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, przedstawiam "4#&.2 stanowisko.
W mojej opinii nie znajduje uzasadnienia teza zawarta na str. 11 w pkt 2 oraz str. 89
! "$2.2 niezabezpieczenia interesów obywateli w odniesieniu do &/ 2 paliw "6$23
Przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o monitorowaniu i kontrolowaniu   paliw
! oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a "/' projekty   .!8
Ministra Energii w sprawie:
1. $%    dla paliw !
2. metod badania   paliw !
3. sposobu pobierania próbek paliw !

 "6$ przekazane do konsultacji z "4#&.2$1 podmiotami (bez resortów i #4!5
centralnych):

260

1.

96/ Województwa  ) )./% ;

2.

96/ Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

3.

96/ Województwa Lubelskiego;

4.

96/ Województwa Lubuskiego;

5.

96/ Województwa >5!/% ;

6.

96/ Województwa 96  )/% ;

E,ČØ.E9464

7.

96/ Województwa Mazowieckiego;

8.

96/ Województwa Opolskiego;

9.

96/ Województwa Podkarpackiego;

10. 96/ Województwa Podlaskiego;
11. 96/ Województwa Pomorskiego;
12. 96/ Województwa A)./% ;
13. 96/ Województwa A4" /$/% ;
14. 96/ Województwa 18/ <9#/% ;
15. 96/ Województwa Wielkopolskiego;
16. 96/ Województwa Zachodniopomorskiego;
17. Naczelna Organizacja Techniczna;
18. +.! Dozoru Technicznego;
19. Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce;
20. Agencja Rozwoju 71$6# oddz. Katowice;
21. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
22. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
23. Business Centre Club - B./ Pracodawców;
24. B./ E1 6 Polskiego;
25. B./ Pracodawców Górnictwa 4%) Kamiennego;
26. Krajowa Izba Gospodarcza;
27. Górnicza Izba 71$6  <I!) ;
28. B.! 65$ Stowarzyszenia '$5 i Techników Górnictwa;
29. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników D6#'($ BHP;
30. Krajowy B./ Pracodawców '$ Geologicznej;
31. Komisja Krajowa NSZZ FD )! JG;
32. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ FD )! JG;
33. Sekcja Krajowa Górnictwa 4%) Kamiennego NSZZ FD )! JG;
34. Sekcja Krajowa Geologiczno-Wiertnicza NSZZ FD )! JG;
35. Federacja B./5 Zawodowych Górnictwa;
36. Ogólnopolskie Porozumienie B./5 Zawodowych;
37. B./ Zawodowy Górników w Polsce;
38. B./ Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce;
39. B./ Zawodowy Pracowników  6 $23;
40. B./ Zawodowy Maszynistów $2.% $23  )8 w Polsce;

2/9
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41. Porozumienie B./5 Zawodowych Górnictwa;
42. B./ Zawodowy Pracowników B/6!5 Przeróbki Mechanicznej 4%) w Polsce
„Przeróbka”;
43. B./ Zawodowy L! 2 Górniczej;
44. Forum B./5 Zawodowych;
45. Porozumienie B./5 Zawodowych „KADRA”;
46. Komisja Krajowa Wolnego B./# Zawodowego FD8 80”;
47. Komisja Krajowej NSZZ FD )! J 80”;
48. B./ Zawodowy „Kontra;
49. 65$ Instytut Górnictwa;
50. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie;
51. Politechnika A)./ w Gliwicach;
52. Politechnika  26/;
53. Centralny Instytutu Ochrony Pracy — 78" $ Instytut Badawczy;
54. 78" $ Instytut Geologiczny — 78" $ Instytut Badawczy;
55. Instytut Chemicznej Przeróbki 4%);
56. Instytut Techniki Górniczej KOMAG;
57. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG;
58. Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.;
59. Katowicki Holding 4%) $ S.A.;
60. L"4(/ D56/ 4%)  S.A.;
61. Tauron Wydobycie S.A.;
62. LW „Bogdanka” S.A.;
63. PG „Silesia” S.A.;
64. ZG „Siltech” Sp. z o.o.;
65. KGHM Polska 9!N S.A.;
66. 4%) / / S.A.;
67. Tauron Wytwarzanie S.A.;
68. Energa S.A.;
69. Enea S.A.;
70. PGE S.A.;
71. Platforma Producentów +.!8 Grzewczych Na Paliwa D"6;
72. Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE;
73. Polska Izba Biomasy;

3/9
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74. Instytut Ochrony A ! /;
75. Rada Dialogu D 62% ;
76. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego 4%);
77. Polski Alarm Smogowy.
W ramach konsultacji stanowiska /6$ "/' inne instytucje, niewymienione
 $'& jak i obywatele. A!2$ to o bardzo szerokim gronie odbiorców do jakich ! "6
projekt ustawy.
Przepisy %"#&. !' najlepszej &/ 2 paliw do gospodarstw domowych.
Wprowadzany pakiet  .8 prawnych #1 ') konsumentom zakup paliw "6$23
6&.2$23 wymagania &/ 2  z przeznaczeniem do sektora komunalno-bytowego.
Dotychczas nie

( .$6$ '! przepisy, które %#) 6$($ "4 /"4 &2

w '$2 przepisów ustawy jak i projektowanych   .!8 które:
1.

)1#&. najgorszej &/ 2 paliwa tj. 1#6$ 4%)  i flotokoncentraty oraz najgorsze
&/ 2  paliwa w innych sortymentach,

2.

 !&. !2" paliw "6$23 co ma 6 ' na ! 1$ wybór paliwa
do domowego / "6

3.

 !&. / " )4 &/ 2 paliw sprzedawanych do sektora komunalno-bytowego
przez  !/5 oraz producentów,

4.

 !&. wysokie kary za 61 przepisów

-

6$ pozytywnie na &/ J powietrza oraz (4! istotnym !61 w walce
z /. 1&.
Ponadto, nie znajduje uzasadnienia teza zawarta na stronie 12 w pkt 2 dot.  .8

w projekcie   .! z dnia 1 lutego 2018 r. nie %"#&.2$23 .%42 parametrów
emisji 2$28 dla / "65 klasy 5 oraz 6&.2$23 wymagania Ekoprojektu,  '

&/ J paliwa jaka ma  "J zastosowana w / "623 klasy 5, aby #.! te 66$
kryteria energetyczne oraz emisyjne, jest

/) przez producentów w Dokumentacji

Techniczno-Ruchowej / "6 Dla $/6!# dla jednego z / "65 ! "4$23 na rynku
paliwem

podstawowym

jest

4%)

kamienny

sortymentu

groszek

energetyczny

(tzw. ekogroszek) 31-Gk II -26/7 wg PN-82/G-97003 o parametrach:
-

granulacja 5-25mm,

-

niskie 42

-

)% " J  '& 15%,

-

" J 16# max. do 10%.
 "6$ klasy 5 innego producenta przystosowane . do spalania 4%) kamiennego

4/9
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typu 31.2 klasy 26/05/06 sortymentu groszek. Paliwo do /'!%

/ "6 powinno ($J

dobierane indywidualnie. W celu #6" /##&.21# decyzji ! "$2.2& zakupu paliwa
o odpowiedniej &/ 2 Ministerstwo Energii  !6
!2"

do ustawy &/ 2 &

&/ 2 paliwa. +'$"/ / / "6 (4! 16 w jasny i czytelny sposób

!" .

&/ J

paliwa,

!4/

czemu

dokona

! 1%

wyboru.

Trzeba jednoznacznie /J '   .! w sprawie $1%8 &/ 2 $23 dla
paliw "6$23 #1 ') zakup paliwa przeznaczonego do / "65 klasy 5 i ekoprojektu.
Celem   .! nie jest

/) $1%8 dla wybranej grupy produktów

o szczególnym przeznaczeniu - w tym wypadku paliwa dla / "65 klasy 5 i / "65
6&.2$23 wymagania ekoprojektu. E  .! traktuje &/ J paliwa )'
od marki, producenta i firmy, która produkuje / 2 6 Wprowadzenie dodatkowej tabeli 1 '
(64! /$J ' w piecach klasy 5 1 ' )J tylko i $6.2 paliwem
o jednoznacznie wskazanych normach.
7 !"$1#&4 dotychczasowe stanowisko w zakresie  .8  !&4"$23 w ustawie
z dnia 11 stycznia 2018 r. o )/" 1 () 2 i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 317). Zgodnie z art. 39 ust. 4 ww. ustawy rada gminy w uchwale #"&.2& "04
czystego transportu 1 ' #" J $6.2 od ograniczenia wjazdu do tej strefy inne '
/)  w ust. 3 tego "$/#6# !6#% $ 6% przepisu, rada gminy w uchwale
#"&.2& "04 czystego transportu (4! 1 %6 /J dodatkowe $6.2
z %28 inne ' wymienione w art. 39 ust. 3 ww. ustawy. Rada gminy,  !&1#&.2
!2$&4 o wprowadzeniu dodatkowych $6.28 1 ' / J 4 interesami i potrzebami
lokalnych  62 2 jak 5' 1 ' ! "  J strefy czystego transportu
do realizowanej przez siebie polityki ! "$2.2& transportu publicznego. 7 $'
uprawnienia gminy nie ($6$ #%)4!  w ocenie potencjalnej "/2$& 2 instrumentu
jakim . strefy czystego transportu. 7!"&.2 jedynie dane

(#&.2 #!6

samochodów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu z mocy ustawy,
&$' Izba Kontroli ! / 6 oceny 2."/ & zaproponowanego w ustawie
 .  1&&.2 równie istotne uprawnienia gmin w zakresie /) ! "4# do
stref czystego transportu dla innych kategorii pojazdów. Zdaniem Ministerstwa Energii
przewidziana w ustawie )"$2 J jest elementem #"/2$&&.2$1 tworzenie stref
czystego transportu, jakkolwiek wymaga aktywnej polityki organów gmin – przepisy ustawy
" . ramy prawne dla !68 gmin, jednak to gminy  !&1#&. !2$&4 w zakresie
tworzenia stref czystego transportu oraz zakresu ! "4# do tych stref. +1 ')
prowadzenia aktywnej polityki przez gminy w tym obszarze nie 1 ' ($J uznane jako

5/9
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ograniczenie "/2$& 2 samego instrumentu jakim . strefy czystego transportu.
W ./# z wprowadzeniem w Informacji nowego wniosku Weryfikacja
wprowadzonej taryfy antysmogowej na  $ *   + pod +  ,   faktycznego
zapewnienia # ,   kosztów ogrzewania przy jej zastosowaniu i zminimalizowania ', 
w kosztach tego ogrzewania przy wykorzystaniu innych   ' energii, który nie  "6
0 1#6 $ w $".# pokontrolnym przedstawiam do niego stanowisko.
Na ('.2 monitorowany jest proces !' taryfy przez 56/ dystrybucyjne
i 56/ obrotu. Wprowadzenie nowej taryfy oceniane jest przez Ministerstwo Energii
pozytywnie. 4/ J 56/ stwierdza zainteresowanie odbiorców nowym sposobem
rozliczenia, co 6 '$6 4 na podpisanie umów, a tam gdzie ich jeszcze nie zawarto odnotowano liczne zapytania.
Warto "' 52J #%4 ' zainteresowanie "$0. %2. )' jest "/' od
wsparcia zakupu systemów grzewczych i wprowadzenia korzystnych form dofinansowania,
które, jako kompatybilna oferta, 1 %.   ! J 2.2$ wzrost zainteresowania "$0.
G12as 5! odbiorców w gospodarstwach domowych.
W mojej ocenie nie powinno 4 $!6#'J ( .$ taryfy na wybrane godziny
w 2.%# dnia. Z analiz pracy Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego wynika, ' obecnie
nie obserwuje 4 typowej dla okresu sprzed kilkunastu lat doliny dziennej  14!$ % !.
<". a ,<". Dlatego ( .$ taryfy w godzinach  14!$ 22 a 6 jest uzasadnione
z punktu widzenia (2.'8 systemu elektroenergetycznego oraz ekonomicznych 1 ') 2
!4( " energetycznych. Oferta rynkowa pozwala na taki dobór #.!8
grzewczych, aby #$/J porównywalne efekty ekonomiczne dla innych efektywnych N5!6
26 do ogrzewania 1/8
Z uwagi na
na wprowadzanie

( .$ taryfy G12as od stycznia br., zbyt 2 jest

zmian

legislacyjnych,

/"6"#&.2$23

!1 " .

"$04

76

i miarodajna ocena (4! 1 ') co najmniej po 6$1 sezonie grzewczym 2018-2019.
7 !/)J )'$ ' 6$ efekt taryfy antysmogowej dla gospodarstw domowych
i  ! / (4! 1 ')$ w przypadku skorelowania tego instrumentu z

0".

kompleksowego wsparcia wymiany N5!6 26  6.2 $23 z  . 0/"$ 2
energetycznej budynków mieszkalnych.
7 !"$1#&4 przedstawiane na dotychczasowych etapach kontroli, opatrzone "  .
%#1"2&.

stanowisko,

'

przypisanie

Ministrowi

Energii

! !) 2

za 5N realizacji zadania opracowania 6 '8 polityki publicznej, 1&.2& na celu
23 4 odbiorcy ')% przed ubóstwem energetycznym, które wykracza poza jego
6/9
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/ "$"#2$&. 62 J jest nie do $&42 B "6 wykazane, ' rekomendacja KERM
nie /)6 resortu  !.2% dla tego zadania, a 62 J Ministra Energii w zakresie
zaopatrzenia  628" w %4 jest zbyt ./ do $6  ( . tam
/) %  a w 2%5) 2 nie obejmuje kluczowych dla  . problemu
kompetencji

w zakresie

kreowania

polityki

 62&

mieszkaniowej

i

poprawy

0/"$ 2 energetycznej budynków (termomodernizacja).
W ./# z  $'$1 w zakresie "4#&.2%
z innymi odpowiedzialnymi resortami oraz

wniosku - ! '! 

!   Prezesa Rady Ministrów do

spraw programu Czyste Powietrze w celu  ! $ opracowania !, % kompleksowej
polityki publicznej   +  +  *  ,  grup !  przed
ubóstwem energetycznym, ! w   
  przeznaczenia

planowanego przez fundusze ochrony

' publicznych (ponad 100 mld !2 na zadania +

termomodernizacji i wymiany 3 ' !  ! w budownictwie jednorodzinnym przedstawiam
stanowisko.
Ministerstwo Energii  "6

wskazane wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy

i Polityki D 62& oraz Ministerstwem Infrastruktury (bez wskazania resortu  !.2% do realizacji zadania nr 8 „Opracowanie kompleksowej polityki publicznej &.2&
"$1).

23 4 ')$23 grup  62$23 przed „ubóstwem energetycznym”

w ramach rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, w sprawie !68
(4!$23 do  !&42 w ./# z $"4 1 na znacznym obszarze kraju
wysokiego "4' 2$28 powietrza – Program „Czyste Powietrze” z dnia
28 kwietnia 2017 r.
7 !&.61 zadanie   6#&.2 B56 ds. ograniczenia ubóstwa energetycznego
w Polsce. Do !8 B 6# )'6 analiza obecnie "&.2$23 mechanizmów wsparcia dla
odbiorców ubogich energetycznie, wypracowanie definicji legalnej ubóstwa energetycznego,
metodologii 6#'.2& do diagnozowania problemu,

/) modelu statystycznego

(4!% do monitorowania zjawiska oraz opracowanie 6 '8 kompleksowej polityki
publicznej, &.2& "$1). 23 4 ')$23 grup  62$23 przed ubóstwem
energetycznym. W ramach B 6# prace na poziomie eksperckim  !6$ grupy
robocze:
 ds. analizy i oceny funkcjonowania dotychczas ! ' $23 !68 programów
i systemów wsparcia adresowanych do gospodarstw domowych w obszarze ubóstwa
energetycznego oraz
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 ds. wypracowania definicji legalnej, metodologii diagnozowania oraz modelu
statystycznego ubóstwa energetycznego,
które $2 6$ raporty / 82  &.2 konkluzje oraz rekomendacje dalszych
!68
Prace B 6# oraz raporty grup roboczych  "!6$ '  . problemu
ubóstwa

energetycznego

jest

2)

.

z

ograniczaniem

niskiej

emisji

i zanieczyszczenia powietrza, którego interdyscyplinarny charakter wymaga koordynacji
!68 14!$ wieloma podmiotami administracji publicznej w obszarach ich 62 2
B56 !6&.2$ w dotychczasowym /"62 jako organ doradczy Ministra Energii, nie
posiada takich kompetencji. Rekomendacja nr 8 dalece wykracza poza 62 J Ministra
Energii,

 '

dotyka

problemowo

!65

budownictwo,

planowanie

i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo oraz zabezpieczenie  62 a "/'
finansowania (4!$23 4! i mechanizmów wsparcia.
Wobec  $'%  #61 za 62 przekazanie koordynacji nad )2&.
rekomendacji nr 8 programu „Czyste Powietrze”, 76 1 2/  Prezesa Rady Ministrów
do spraw programu „Czyste Powietrze”. W dniu 24 czerwca 2018 r. Ministerstwo Energii
/6  po uzgodnieniu z   "6$1 H6 /1 B 6# do wykorzystania,
dotychczasowy dorobek, w postaci raportów / 82 $23 z prac grup roboczych nr 1 i 2, które
 "6$ zaakceptowane przez H6 /5 B 6#
W dniu 24 sierpnia 2018 r. 76 1 2/  0 1 6 o   6# na podstawie
§ 5 ust. 1 i ust 2 B.! nr 123 Prezesa rady Ministrów z dnia 18 N!/ 2016 r.
w sprawie Komitetu D"#&.2% do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza, B 6#
roboczego ds. ubóstwa energetycznego.
W ramach wykonania )28 i wniosków pokontrolnych, 1&.2 na uwadze  )4
76 1 2/

E.!#

jako

koordynatora

wszystkich

polityk

6#'.2$23

realizacji

rekomendacji KERM, (4! !66 w obszarze swojej 62 2 tj. zaopatrzenia )#! 2
naszego kraju w paliwa i %4 )/"$2. w 2%5) 2 w obszarze ochrony odbiorcy
')%

w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz

/"6"  taryf, celem .%42 synergii 4! których celem jest ograniczenie
ubóstwa energetycznego i poprawy &/ 2 powietrza.
Ponadto, Ministerstwo Energii #$/6

 !/ z Komisji Europejskiej w ramach

Programu Wsparcia Reform Strukturalnych na projekt „Technical support for defining,
measuring and monitoring energy poverty in Poland”. Zgodnie z oczekiwaniem
1&.2$23 wynikiem prac (4! model  )&.2$ 1 "  J rozmiar zjawiska

8/9
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ubóstwa energetycznego w Polsce i ! / $J ewaluacji wprowadzanych !68 i ich
6$# na /"6"  4 ubóstwa energetycznego.
Z , 
Krzysztof Tchórzewski
minister
dokument podpisany elektronicznie
262647.722935.558264
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Warszawa, 24 

 2018

DNM.073.22.2018.4.KCZ

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes
  Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
w  do przeprowadzonej kontroli P/17/078 „Ochrona powietrza przed
zanieczyszczeniami” i Informacji o wynikach kontroli z dnia 27 sierpnia 2018 r., - !
 ".) stanowisko do ww. dokumentu.
Na #/  uprzejmie ()!/ - *,. Rady ds. Zdrowia Publicznego nr 7/2018
z dnia 17 maja 2018 r. przy ww. Radzie #. .+   3. roboczy ds.  .+
powietrza na zdrowie, który stanowi eksperckie zaplecze dla Ministra Zdrowia
w aspekcie  *+* 4 powietrza i kwestii zdrowotnych. W ".   . pod
przewodnictwem konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia

" 2

*, przedstawiciele " naukowych !)!*+ /  .+ )  *+* 4
powietrza na zdrowie.
W odniesieniu do wniosku nr 1 skierowanego do Ministra Zdrowia (str. 30 Informacji)
o 

  z Ministrem    w celu   problemu braku

wyników   powietrza w  gmin uzdrowiskowych i wobec  ! 
przeprowadzenia

przez

"#$

  

pomiarów



powietrza

we wszystkich gminach uzdrowiskowych wypracowanie innego, alternatywnego
  w tej kwestii, np. !   gminom prowadzenia

  pomiarów

zgodnie z metodykami referencyjnymi pod nadzorem (#$ lub wykorzystanie do oceny
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poziomów niektórych substancji w powietrzu wyników modelowania matematycznego
prowadzonego w ramach ), uprzejmie +! ) - Minister Zdrowia nie posiada
kompetencji zarówno w zakresie tworzenia 4 systemowych #+**+*,
ochrony " jak 3 - w zakresie stosowanych metodologii pomiarów stanu
zanieczyszczenia powietrza. Niemniej jednak Minister Zdrowia

. i prowadzi

 3. */ z Ministerstwem 7" w zakresie problematyki #+** ! stanu
sanitarnego w gminach uzdrowiskowych.
Tematyka sposobu i miejsca prowadzenia 14 w gminach uzdrowiskowych 1+.
niejednokrotnie szeroko analizowana 3 - przy udziale przedstawicieli . gmin
uzdrowiskowych oraz 9.3 2 Inspektora Ochrony 7"
 3. * Ministra Zdrowia i Ministra 7" w poruszonym zakresie jest
realizowana na 1 -*
W odniesieniu do wniosku nr 2 kierowanego do Ministra Zdrowia (str. 30 Informacji),
w zakresie zapewnienia wykonywania   powietrza

 budynków pod

  zanieczyszczenia  zawieszonymi i B(a)P, $ -+ -+;
- ewentualne przeprowadzanie przedmiotowych 14 .1+ / ze znacznymi
kosztami

oraz

+)2.1+

ustanowienia

w

przepisach

prawa

powszechnie

1!* 2 standardów ww. substancji w powietrzu  /#+)

) * 4

przeznaczonych na pobyt ludzi, z +.*  ) " pracy 1!/# 2 /1+)
przepisami, a #"-

metodyki przeprowadzania tych 14 i pomiarów. W obecnym

stanie prawnym brak jest przepisów w ww. zakresie. Ponadto wprowadzenie 1"
wykonywania pomiarów w prywatnych mieszkaniach .1+ / z " * *
zmian legislacyjnych i nadaniem odpowiednich kompetencji 3-+) jednostkom.
+- 2 zasadne wydaje / zainicjowanie 14 naukowych, w celu

Wobec
ustalenia

dopuszczalnych

poziomów

 *+* 4

w

powietrzu

 #

) * 4 przeznaczonych na pobyt ludzi, 1!*+*, m.in. na obserwacjach
krajowych w zakresie negatywnego  .+  *+* 4 na ich zdrowie
i zapewnienie odpowiednich "3 finansowych na ich wykonanie.
Przeprowadzenie +-+*, 14 pozwoli na ustalenie standardów !" * powietrza
 # ww.

) * 4 i 1/

# do zainicjowania )4 w tym

zakresie w przepisach prawa powszechnie 1!* 2
Po ustaleniu ww. standardów !" * powietrza  /# 2 w przepisach prawa
1/

)-$

przeprowadzenie analizy koniecznych 4 technicznych

2
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i organizacyjnych, 

!*+*, w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

powietrze o wymaganej – akceptowalnej !" * dla zdrowia ludzi.
W ramach opracowania metodyki, $ -.1+ "

$; sposób poboru prób (w tym

miejsce i +" ; umieszczania  4 pomiarowych), wykorzystywanych
pomiarów, akredytacji laboratoriów, które 
Ponadto koniecznym 1+.1+ #"- "

.+1+ takie badania.

$   jakich ) * 4 #+*+.+1+ tego typu

badania – czy tylko obiektów -+# * * publicznej (np. przedszkola, ".+ gdzie
zawsze  +- #/-  - na  # i to z innych powodów - niska emisja), czy
#"- ) "4 prywatnych, w których 3 -  1+! dzieci, .* te, które
nie  w wieku szkolnym czy przedszkolnym.
$ -+ #"- 3*; 2/ - na !" ; powietrza  # ) * 4  .+!
3 - !!* / tam   takie jak piece kaflowe (do celów grzewczych),
czy kuchnie na paliwo #. (do celów gotowania), które  =3. ) !/"+*, emisji
2> +.+*, powietrza  /# 2
W odniesieniu do drugiej */ * wniosku nr 2 kierowanego do Ministra Zdrowia
(str. 30 Informacji), #+** ! analizy kosztów i  !

 zastosowania

  ochronnych (oczyszczaczy powietrza), $ -+ -+; -

w Informacji

o wynikach kontroli na str. 139 #. przedstawione stanowisko Ministra Zdrowia
w przedmiotowej kwestii. Zasadnym jest # ; - nadal brak jest +#*!*+*,
informacji na temat "# * * oczyszczaczy powietrza w zakresie redukcji jego
 *+* 4 a #"- ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych +*,
z tymi zanieczyszczeniami. @( "#+ ;  4 ochronnych 1/ $ -. nie tylko
od typu i !" *  4 lecz 3 - od .-  konstrukcji i stanu technicznego
budynku, typu i sposobu korzystania z systemu jego wentylacji, rodzaju ogrzewania,
liczby osób, warunków mikroklimatycznych ) * 4 jak 3 - emisji szkodliwych
"3 z )# .3 budowlanych i +"4* +*, (kleje, ." +".+ itd.).
Dotychczas dwóch *."3   . ds.  .+ powietrza na zdrowie  */. prace
$#- nad ( "#+ * oczyszczaczy powietrza. Jednak na *,$/ 1 -* wyniki
nie "! jednoznacznie na "# * ; redukcji #/- 4  *+* 4 +.+*,
za )* tych  4
Przygotowanie

odpowiednich

rekomendacji

powinno

#;

poprzedzone

przeprowadzeniem dalszych 14 na - ! próbie obiektów *,"# +!*+*, /
3-+) warunkami poprzez badania, ile +. jest w powietrzu i ile zostaje zatrzymane

3
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na filtrach, oraz jakim kosztem. Badania takie powinny #; odpowiednio .2
by 1!; m.in. 3- warunki atmosferyczne, 3- "#+ * obiektów itd.
!* na uwadze

+-

wydanie ogólnych $ * 4

!*+*, do wszystkich

)-$+*, sytuacji )- 1+; trudne, 2+- "# * ; oczyszczania 1/ $ -.
od miejsca i sposobu zastosowania danego  
Natomiast w odniesieniu do wniosku nr 3 kierowanego do Ministra Zdrowia #+** 2
 !  !  zainicjowania  medycznych  na obserwacjach
      powietrza na zdrowia

krajowych w zakresie negatywnego

ludzkie i zapewnienia odpowiednich 
$ -+ -+; -

 */*

na ich wykonanie (str. 30 Informacji),

w Polsce zalecanych 14

# !*+*,

# wnioski i 12*!*+*, dowody naukowe o "$ *  *+* 4
jest  # $ potrzebne. Konieczne jest jednak zapewnienie ich odpowiedniej !" *
metodycznej i merytorycznej. W " z

+-+) zostanie - 

w $ - * od #/ +*, "3 finansowych, 

.     Rady

Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016–20201 o badania ") #!* pozytywny  .+ na zdrowie poprawy sytuacji
w dziedzinie  *+* 4 powietrza.
Wskazane 1+.1+

!/*

14 (monitoringu) -  populacji na podstawowe

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i jego (oczekiwanych) zmian wraz
z - ) .4 )!*+*, na celu ograniczenie  *+* 4 %$.1+
to na potwierdzenie "# * * tych .4 i * / potrzeby ich 

. 4 lub

modyfikacji. $ -+ .-+; - przynajmniej */ ; z tych 14 powinna #;
badania prowadzone poza %$" w ostatnich 10-15 latach, a /* nie ).1+ cech
E*+! *F czy E"+* *F wymaganej od /" * 14 stricte
naukowych.
Ponadto w odniesieniu do ogólnych wniosków przedstawionych na str. 31 Informacji,
#+**+*, etapów  w zakresie zmiany struktury ogrzewania gospodarstw
domowych poprzez stosowne ograniczenie !  wykorzystania paliw
w sektorze komunalno-bytowym, $ -+ "



$; - wprowadzenie *."# 2 lub

*/ * 2 ograniczenia w stosowaniu paliw #.+*, w sektorze komunalno-bytowym
dopiero za 20-30 lat wydaje / 1+; postulatem daleko  +#*!*+) z punktu

1

Dz. U. poz. 1492.

4
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widzenia zdrowia populacji. 2!* / na stopniowe wprowadzanie 2* 4
zasadnym 1+.1+ "

$; cele  ! * w 1$-+*, terminach.

Natomiast w odniesieniu do przedstawionych wyników kontroli w zakresie +)24
!" *+*, dla paliw #.+*, (str. 89-91 Informacji) oraz wniosku nr 2 kierowanego
do Prezesa Rady Ministrów (str. 28 Informacji)  

do wyegzekwowania

od Ministra Energii pilnego opracowania takich    dla paliw  %
które    

      i obywateli przed zanieczyszczeniami

powietrza oraz wniosku nr 1 kierowanego do Ministra Energii w ww. sprawie, -)
-

+- kwestia ma szczególnie istotne znaczenie w odniesieniu do ochrony

zdrowia publicznego. W " z

+-+) w ramach procesu 2 4

konsultacji publicznych i opiniowania projektu    Ministra Energii w sprawie
+)24 !" *+*, dla paliw #.+*, przy  ) z dnia 21 sierpnia 2018 r., znak:
PRL.022.1104.2018.IS, #.+ 2. uwagi Ministra Zdrowia   do zmiany
# * parametrów # *  . # * siarki *."# ! # *  . !
i # * wilgoci *."# ! oraz /* tabeli 6 .*" do projektu
   #+** ! ). o wymiarze ziarna 0-31,5 mm. 2. uwagi )!
na celu zapewnienie realnej poprawy !" * powietrza oraz *,/ zdrowia
publicznego przez niedopuszczenie do   -+ /2$ niskiej !" *
Z wyrazami szacunku
z  -  Ministra Zdrowia
Janusz  +4"
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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Tani Jadwiga mifewicz
Minister Przedsif6iorczości i Tecfinokji

Szanowna Pani Minister,
Przekazuję stanowisko Konwentu Marszafków Województw RP w sprawie
'wprowadzenia regufacji prawnych ustanawiających oganopoEs4 6azę danych,
w kpónj 6g4 gromadzone informacje o źródiach spaknia parny o mocy ciepfnej
do I MW opracowane przez woj. Maropo5kie. Stanowisko zostafo przyjęte
na ł posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP — Warnia i Mazuty
2019, które o66yfo się 12 fipca 6r. w OEsztynie.

r
I

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

Z poważaniem

- g— 1>t

I

ek

T: +48 89 521 91 00
F: +48 89 521 91 09
E: marszalek@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Konwent Marszałków Województw RP - Warmia i Mazury 2019
sil

www.konwentwarmia.mazury.pl

Stanowisko przygotowane
przez woj. małopolskie wersja nr 2
(tryb obiegowy)
Stanowisko nr 1
Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolską
bazę danych, w której będą gromadzone informacje o źródłach spalania paliw o mocy
ciepinej do 1 MW

Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz
Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego, z 2017 roku, głównym źródłem
pyłu zawieszonego (44,6%) i dominującym źródłem zarówno wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (83,7%), jaki związków z grupy dioksyn (56,1%) są w Polsce „procesy spalania poza
przemysłem". Pod tą nazwą kryją się przede wszystkim zanieczyszczenia generowane przez domowe
piece, kotły i kominki opalane węglem i drewnem. Są to zazwyczaj niskosprawne urządzenia
grzewcze o bardzo wysokiej emisji zanieczyszczeń. By móc podjąć realne działania w celu eliminacji
tego problemu kluczowe jest m.in. zdiagnozowanie źródeł niskiej emisji. W tym celu konieczne jest
niezwłoczne powstanie ogólnopolskiej ewidencji instalacji spalania paliw, która obejmie źródła
o mocy ciepinej do 1 MW.
Na potrzebę inwentaryzacji danych dotyczących stanu budynków wskazała także Najwyższa
Izba Kontroli w raporcie z 2018 roku pn. "Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami". Zdaniem
NIK kompletne dane o źródłach emisji powierzchniowej stanowią kluczowy element do
planowania działań naprawczych. NIK wskazał m.in. na konieczność ustanowienia jednolitych
standardów sporządzania Programów Ochrony Powietrza (POP), w szczególności określenia
metodyki wyznaczania wielkości emisji poszczególnych substancji dla danego rodzaju źródeł. w tym
ustalenie sposobów gromadzenia danych wejściowych do inwentaryzacji źródeł emisji,
dokładności danych wejściowych przyjętych do inwentaryzacji. a także zasad obliczania efektów
ekologicznych osiągniętych w wyniku podjętych działań naprawczych.

Potrzeba wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących monitorowania postępów działań
zakresie

jakości powietrza wynika również z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej (TSUE) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie skargi C-336/16 Komisji Europejskiej (KE)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel.: 89 521 91 40, fax: 89 521 91 49
www.warmia.mazury.pl
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www.konwentwarmia.mazury.pl
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej niespełnienia wymogów określonych w art. 13 oraz
art. 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/VVE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa 2008/50NVE). Stwierdzono w nim, że
Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. Trybunał uznał. że
w żadnym z POP, przyjętych na szczeblu krajowym czy regionalnym, nie wspomniano wyraźnie, że
programy te powinny umożliwiać ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie
najkrótszym terminie. W związku z tym konieczne jest stworzenie nowych POP, które będą
skutecznym narzędziem planistycznym w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Nowe programy
muszą określać odpowiednie działania, tak aby okres, w którym są przekraczane wartości
dopuszczalne: był jak najkrótszy. Co za tym idzie konieczne jest stworzenie narzędzi umożliwiających
i wspierających ich skuteczną realizację.

Konieczność utworzenia ogólnopolskiej bazy inwentaryzującej źródła ogrzewania budynków
jest niezwykle istotna również w kontekście aktualnie procedowanej zmiany ustawy — Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym — projekt przyjęty przez rząd 21 maja 2019 r.
(skierowany do Sejmu 27 maja 2019 r., nr Druku sejmowego 3476). Podstawowym celem ww. zmiany
ustawy Prawo ochrony środowiska jest przyśpieszenie procesu wyeliminowania zagrożeń związanych
z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza na większości
obszaru Polski oraz wykonanie ww. wyroku TSUE. Znowelizowana ustawa nakłada na wszystkie
zarządy województw, na terenie których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych,
obowiązek podjęcia nowych programów ochrony powietrza w 2020 roku, w tym obliguje do
uchwalenia przez sejmiki województw nowych programów w terminie do 15 czerwca 2020 r.

Powyższy obowiązek przygotowania we wszystkich województwach nowych POP stwarza
możliwość wprowadzenia narzędzi, które umożliwią skuteczny nadzór nad działaniami naprawczymi.
Utworzenie ogólnopolskiej bazy danych źródeł spalania paliw związane jest z realizowanym m. in.
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projektem ZONE (Zintegrowany System Wsparcia
Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji), którego celem jest m.in. rozwój opracowanego
i przetestowanego narzędzia w postaci elektronicznego systemu inwentaryzacji budynków. Powstała
ewidencja umożliwi monitorowanie wdrażania POP poprzez gromadzenie jednolitych informacji
odnośnie źródeł stosowanych do ogrzewania mieszkań i budynków. Przyjęcie powyższych regulacji
prawnych umożliwi również monitorowanie wdrażania tzw. uchwał antysmogowych przyjętych
w 11 województwach: małopolskim, śląskim, opolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim.
wielkopolskim, podkarpackim, lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, a także
w województwach, w których uchwały antysmogowe zostaną przyjęte.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel.: 89 521 91 40, fax: 89 521 91 49
www.warmia.mazury.pl
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Wprowadzenie regulacji prawnych w tym zakresie pozwoli także uzyskać kluczowe informacje
w kontekście planowania, finasowania oraz realizacji działań związanych z ograniczaniem emisji
zanieczyszczeń powietrza. Jest to szczególnie istotne, ponieważ jedynie na podstawie wiarygodnych
informacji mogą podejmowane decyzje dotyczące działań podejmowanych przez wszystkie właściwe
podmioty administracji publicznej, które zajmują się kwestią poprawy jakości polskiego powietrza.
Wobec powyższego, Konwent Marszałków Województw RP wyraża stanowisko popierające
podejmowane działania legislacyjne w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących
centralnej ewidencji źródeł spalania paliw o mocy ciepinej do 1 MW.

Przewodniczący Konwe

Marszałków Województw RP,

Gust j. arek Brzezin
Marszałek Wojew.

i
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A K L I M A T U 1)
z dnia
w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego
Na podstawie art. 11d ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
KLIMATU

1)

Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Klimatu
z dnia … (poz. …)
WZÓR
WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
NISKOEMISYJNEGO
Ja, niżej podpisany(a)

.....................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko)
urodzony(a)

.....................................................................................................................................................,
(data i miejscowość)
poniżej podaję moje dane oraz dane członków mojego gospodarstwa domowego, które liczy
łącznie ze mną ….. osób, w celu zawarcia umowy o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego:

I. Adres zamieszkania członków gospodarstwa domowego:

Ulica

Numer

Miejscowość

Województwo

Kod pocztowy

Poczta
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II. Dane wszystkich1) członków gospodarstwa domowego (łącznie z danymi
Wnioskodawcy):
Imię i nazwisko

PESEL2)

adres poczty
elektronicznej 3)

numer
telefonu 3)

Imię i nazwisko

PESEL2)

adres poczty
elektronicznej 3)

numer
telefonu 3)

Imię i nazwisko

PESEL2)

adres poczty
elektronicznej 3)

numer
telefonu 3)

Imię i nazwisko

PESEL2)

adres poczty
elektronicznej 3)

numer
telefonu 3)

1)

W przypadku większej ilości członków gospodarstwa domowego należy podać ich dane na kolejnych stronach

– zgodnie ze wzorem
2)

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość

3)

W przypadku posiadania

.............................., dnia ......................

....................................................................
(podpis osoby składającej wniosek)
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o
realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412).
W nowym brzmieniu art. 11d ust. 1 dodanym do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) – wskazano, że gmina
może zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyłącznie z osobą, która złożyła
wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, oraz łącznie spełnia
określone warunki. Celem projektu rozporządzenia jest określenie wzoru wniosku, jakie ma
obowiązek złożyć osoba, która ubiega się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, i która
spełnia kryteria wskazane w ustawie oraz kryteria ustalone przez gminę w regulaminie.
Aby uporządkować i ujednolicić (pod kątem wymaganej dokumentacji) proces ubiegania się o
realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, wprowadzono obowiązek złożenia wniosku, który
zawiera podstawowe dane osobowe osoby ubiegającej się oraz członków jego gospodarstwa
domowego.
Zgodnie z art. 11d ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów w załączniku do projektu rozporządzenia, uwzględniając potrzebę ujednolicenia
dokumentacji, która posłuży gminie do usprawnienia procesu ubiegania się o realizację
przedsięwzięcia niskoemisyjnego, zawarto wzór wniosku, który składa się z wprowadzenia oraz
dwóch części:


we wprowadzeniu osoba podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia oraz liczbę osób składających się na jego gospodarstwo domowe;



w pierwszej części osoba wskazuje adres zamieszkania członków gospodarstwa domowego;



w drugiej części osoba wskazuje dane członków gospodarstwa domowego: imię i nazwisko,
nr pesel, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu.

Wzór oświadczenia kończy się podpisem osoby składającej wniosek wraz z datą.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia nie ma bezpośredniego wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej oraz nie zawiera norm
technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz.
2039, z późn. zm.) i w związku z powyższym nie podlega procedurze notyfikacji.
Zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia nie
wymaga przedstawienia instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów z chwilą skierowania projektu
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rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych, przedmiotowy projekt został zamieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce
Rządowy Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o
realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Klimatu
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
Michał Kurtyka – Minister Klimatu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
− ………..

Data sporządzenia
27.05.2020 r.

Źródło:
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i
remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22,
284, 412 )
Nr … w wykazie prac
legislacyjnych Ministra Klimatu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadza możliwość zrealizowania przez
gminę przedsięwzięcia niskoemisyjnego, polegającego na wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnego źródła ciepła wraz z
termomodernizacją jednorodzinnego budynku mieszkalnego na rzecz osób ubogich energetycznie. Aby instrument wsparcia
trafił do osób najmniej zamożnych, które bez pomocy z zewnątrz nie będą w stanie przeprowadzić modernizacji swojego domu
lub lokalu w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, konieczne jest m.in. uporządkowanie i ujednolicenie (pod kątem
wymaganej dokumentacji) procesu ubiegania się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Aby usprawnić i ujednolicić proces ubiegania się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, wprowadzono obowiązek
złożenia wniosku, który zawiera podstawowe dane osobowe osoby ubiegającej się oraz członków jej gospodarstwa domowego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Rodziny
ubogie
energetycznie zamieszkujące
gospodarstwa domowe w
budynkach jednorodzinnych Biorąc pod uwagę budżet
(GDJ),
w
których programu
liczba GDJ 1
szczególnie odczuwalne jest 23 806 .
zjawisko smogu, w gminach
nieposiadających
wystarczających środków na
wielkoskalowe
programy
dopłat do przedsięwzięć
niskoemisyjnych

Źródło danych

IBS Research Report 02/2018
Kwiecień 2018 „Zjawisko
ubóstwa energetycznego w
Polsce
ze
szczególnym
uwzględnieniem
zamieszkujących w domach
jednorodzinnych”

Oddziaływanie

Osoby (bezpośredni
beneficjenci)
te
uzyskają od rządu i
samorządu gminnego
pomoc materialną w
postaci
przeprowadzenia
przez
gminę
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,
którego
efektem
będzie
poprawa
efektywności
energetycznej
zamieszkiwanego
budynku
jednorodzinnego oraz

W skali całego kraju (wg szacunków Instytutu Badań Strukturalnych) funkcjonuje 853 240 GDJ, w których mieszka 3,47
mln osób dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.
1
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likwidacja
źródeł
ogrzewania
(piece,
kotły), które emitują
zanieczyszczenia
powietrza zarówno w
samym budynku, jak i
jego otoczeniu
Realizacja
przedsięwzięć
niskoemisyjnych.

Gminy,
w
których
szczególnie odczuwalne jest
zjawisko i koszty zewnętrzne
smogu

Biorąc
pod
uwagę Dane
z
dotychczasowej
dotychczasową średnią liczbę realizacji programu.
budynków zgłaszanych przez 1
gminę (180) należy szacować,
że w ramach Programu można
byłoby podpisać ok. 122-127
porozumień z gminami.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia nie będzie poddany konsultacjom publicznym. Przepisy rozporządzenia mają charakter techniczny. Projekt
rozporządzenia zostanie opublikowany na BIP RCL.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2018 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7 8 9 10

0

1

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

Łącznie (010)
0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki
(oddzielnie)

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki
(oddzielnie)
− Źródła
finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0

0

Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

W ujęciu

duże przedsiębiorstwa

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącz
nie
(010)
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pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
2018 r.)

W ujęciu
niepieniężnym

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
dotknięte zjawiskiem
ubóstwa energetycznego
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe,
w tym osoby z
niepełnosprawnością
oraz osoby starsze
Władze publiczne

Brak wpływu.
Brak wpływu.

.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Projektowana regulacja wprowadza wzór wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Zwiększenie obciążeń regulacyjnych będzie dotyczyło samorządów gminnych jako beneficjentów środków finansowych
przekazywanych przez budżet państwa, co będzie się wiązało z koniecznością wyboru przez gminę beneficjentów, na rzecz
których zostaną zrealizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne. Wzór wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego ma na celu ujednolicenie dokumentacji.

9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Zdrowie:
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców.
Z najnowszych badań można określić, że w 2016 r. 19 tys. zgonów można przypisać emisji
Omówienie wpływu
zanieczyszczeń z sektora bytowo-komunalnego, zwanego „niską emisją”. Zewnętrzne koszty zdrowotne
wyniosły, w zależności od przyjętej metodyki, między 12,9 a 30,0 mld EUR w 2016 r.
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Poprawa jakości powietrza w gminach jest równoznaczna z redukcją negatywnych skutków
zdrowotnych, w szczególności w miastach z wysokimi stężeniami zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego. Z powodu wysokich stężeń krótkoterminowych (dni, tygodnie) zwiększa się ryzyko
zaostrzeń chorób przewlekłych układu oddechowego i krążenia, które mogą zakończyć się
nieplanowaną hospitalizacją. Natomiast osoby z astmą, w szczególności dzieci, w wyniku epizodów
smogowych mają częstsze symptomy tej choroby.
Środowisko naturalne:
Pył zawieszony dociera praktycznie wszędzie, dlatego wprowadzając niepożądane substancje do
powietrza, wody, gleby, tym samym wprowadzane są do wszystkich organizmów, które oddychają,
spożywają wodę i roślinność wzrastającą na skażonej glebie.
Najbardziej odczuwalnymi skutkami niskiej emisji są: zwiększony poziom zachorowalności na choroby
układu oddechowego oraz nowotworowe i związana z tym większa śmiertelność ludzi i zwierząt,
kwaśne deszcze – silnie zanieczyszczające glebę i wodę, oddziałujące pośrednio na stan środowiska
naturalnego, uszkadzające zabytki i cenne obiekty, a także zawartość CO2 w powietrzu.
Najważniejsze efekty środowiskowe związane z depozycją pyłów występują w glebie. W strefie
korzeniowej pyły wpływają głównie na wzrost bakterii i grzybów biorących udział w obiegu
składników odżywczych oraz pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny. Skutki
zanieczyszczenia powietrza odczuwamy również pośrednio, na przykład jedząc skażone nim mięso
zwierząt.
Depozycja pyłu na powierzchni materiałów budowlanych prowadzi do ich uszkodzeń zarówno
fizycznych, jaki i estetycznych, powodując wymierne straty finansowe.
Materiały budowlane – metale, kamienie, cement, farby – ulegają degradacji, a wszelkie
zanieczyszczenia powietrza, w tym także pyły, przyspieszają korozję metali oraz niszczenie materiałów
wykonanych z kamienia.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Realizacja całości interwencji (ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych
ustaw) odbędzie się w perspektywie 2024 r. Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Planuje się ewaluację całości interwencji (ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw) po 3 latach od wprowadzenia zmian.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
1. IBS Research Report 02/2018 Kwiecień 2018 „Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych”

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A K L I M A T U 1)
z dnia
w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby
składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
Na podstawie art. 11d ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby
ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, stanowiący załącznik
do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
KLIMATU

1)

Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Klimatu
z dnia … (poz. ….)
WZÓR
OŚWIADCZENIE O ŚRODKACH WŁASNYCH I ZASOBACH MAJĄTKOWYCH
OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
NISKOEMISYJNEGO

Ja, niżej podpisany(a)
.....................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko)
urodzony(a)
.....................................................................................................................................................,
(data i miejscowość)
zamieszkały(a)
.....................................................................................................................................................,
(adres)
legitymujący(a) się dokumentem tożsamości1)
.....................................................................................................................................................,
oświadczam, że moje środki własne i zasoby majątkowe składają się z2):
I.

Nieruchomości3):

1)

budynek mieszkalny jednorodzinny (adres, powierzchnia w m2, tytuł prawny
do nieruchomości, udział, wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
__________________
1)
2)
3)

Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość (seria i numer)
Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty
Dotyczy wyłącznie nieruchomości, które nie są objęte lub nie są związane z realizacją przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, o realizację którego ubiega się osoba wypełniająca niniejsze oświadczenie
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2)

lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (adres, powierzchnia w m2, tytuł
prawny do nieruchomości, udział, wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
3)

mieszkanie (adres, powierzchnia w m2, tytuł prawny do nieruchomości, udział, wartość
szacunkowa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
4)

gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych, tytuł prawny
do nieruchomości, udział, wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
– zabudowa (budynek mieszkalny jednorodzinny stanowiący część gospodarstwa rolnego,
inne budynki, inna zabudowa, powierzchnia w m2, wartość szacunkowa)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
5)

inne nieruchomości, w tym place, działki, grunty, lokal użytkowy, magazyn, garaż
(adres, powierzchnia w m2, tytuł prawny do nieruchomości, udział, wartość
szacunkowa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II.

Ruchomości:

1)

samochody (marka, model, rok produkcji, wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
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2)

maszyny (rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
3)

inne przedmioty wartościowe (rodzaj, wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
III. Zasoby pieniężne:
1)

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej (wartość nominalna)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
2)

papiery wartościowe (wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
3) inne prawa majątkowe (np. udziały, akcje)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

....................................., dnia ..........................
....................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych
i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 oraz).
W nowym brzmieniu art. 11d dodanym do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów ustawą z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) wskazano, że gmina może zawrzeć umowę o
realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyłącznie z osobą, która spełnia łącznie określone w
ustawie warunki. Celem projektu rozporządzenia jest określenie wzoru oświadczenia, jakie ma
obowiązek złożyć osoba, na rzecz której gmina zrealizuje przedsięwzięcie niskoemisyjne i która
spełnia kryteria wskazane w ustawie oraz kryteria ustalone przez gminę w regulaminie.
Aby ukierunkować wsparcie do osób ubogich energetycznie, które nie są w stanie
samodzielnie podołać termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła,
wprowadzono instrument kontrolny środków własnych i zasobów majątkowych osób ubiegających się
o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Weryfikacja środków własnych i zasobów
majątkowych zachodzi w formie oświadczenia, którego wzór określa przedmiotowe rozporządzenie
ministra właściwego do spraw klimatu. W skład środków własnych i zasobów majątkowych nie
wchodzi wartość budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu (w przypadku budynku
mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach), w którym ma być przeprowadzone przedsięwzięcie
niskoemisyjne oraz nieruchomość gruntowa związana odpowiednio z tym budynkiem lub tym
lokalem.
Wzór oświadczenia zawarto w załączniku do projektu rozporządzenia, uwzględniając potrzebę
ujednolicenia dokumentacji, która posłuży gminie do ustalenia wysokości środków własnych oraz
zasobów majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Wzór
składa się z wprowadzenia oraz trzech części:


we wprowadzeniu osoba podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania oraz nr dokumentu tożsamości;



w pierwszej części osoba wskazuje swoje nieruchomości, w tym budynek mieszkalny
jednorodzinny, lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, mieszkanie (wpisując adres,
powierzchnię, tytuł prawny do nieruchomości, udział, wartość szacunkową), gospodarstwo
rolne (wpisując rodzaj, liczbę hektarów, w tym przeliczeniowych, tytuł prawny do
nieruchomości, udział, wartość szacunkową) i wchodzącą w jego skład zabudowę, np.
budynek mieszkalny jednorodzinny stanowiący część gospodarstwa rolnego, inne budynki,
inną zabudowę, wpisując ich powierzchnię i wartość szacunkową, oraz inne nieruchomości, w
tym place, działki, grunty, lokal użytkowy, magazyn, garaż (wpisując adres, powierzchnię,
tytuł prawny do nieruchomości, udział, wartość szacunkową);



w drugiej części osoba wskazuje swoje ruchomości, w tym samochody, maszyny i inne
przedmioty wartościowe;
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w trzeciej części osoba wskazuje posiadane zasoby pieniężne, w tym środki pieniężne
zgromadzone w walucie polskiej i obcej, papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe
(np. udziały, akcje).

Wzór oświadczenia kończy się podpisem osoby składającej oświadczenie wraz z datą.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia nie ma bezpośredniego wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej oraz nie zawiera norm
technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz.
2039, z późn. zm.) i w związku z powyższym nie podlega procedurze notyfikacji.
Zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia nie
wymaga przedstawienia instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów z chwilą skierowania projektu
rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych, przedmiotowy projekt zostanie zamieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce
Rządowy Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie wzoru oświadczenia o środkach
własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy
o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Klimatu
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
Michał Kurtyka – Minister Klimatu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
− ………….

Data sporządzenia
27.05.2020 r.

Źródło:
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i
remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22,
284, 412)
Nr …. w wykazie prac
legislacyjnych Ministra Klimatu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadza możliwość zrealizowania przez
gminę przedsięwzięcia niskoemisyjnego, polegającego na wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnego źródła ciepła wraz z
termomodernizacją jednorodzinnego budynku mieszkalnego na rzecz osób ubogich energetycznie. Aby instrument wsparcia
trafił do osób najmniej zamożnych, które bez pomocy z zewnątrz nie będą w stanie przeprowadzić modernizacji swojego domu
lub lokalu w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, konieczne było ustalenie kryteriów, w tym kryteriów dochodowych i
majątkowych. W celu ułatwienia weryfikacji kryterium majątkowego przez gminy zostanie ustalony wzór oświadczenia.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Celem rozporządzenia jest wprowadzenie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej
wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, uwzględniając potrzebę ujednolicenia
dokumentacji, która posłuży gminie do ustalenia wysokości środków własnych oraz zasobów majątkowych tej osoby.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Rodziny
ubogie
energetycznie zamieszkujące
gospodarstwa domowe w
budynkach jednorodzinnych Biorąc pod uwagę budżet
(GDJ),
w
których programu
liczba GDJ szczególnie odczuwalne jest 23 8061.
zjawisko smogu, w gminach
nieposiadających
wystarczających środków na
wielkoskalowe
programy
dopłat do przedsięwzięć
niskoemisyjnych

Źródło danych

IBS Research Report 02/2018
Kwiecień 2018 „Zjawisko
ubóstwa energetycznego w
Polsce
ze
szczególnym
uwzględnieniem
zamieszkujących w domach
jednorodzinnych”

Oddziaływanie

Osoby (bezpośredni
beneficjenci)
te
uzyskają od rządu i
samorządu gminnego
pomoc materialną w
postaci
przeprowadzenia
przez
gminę
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,
którego
efektem
będzie
poprawa
efektywności
energetycznej

W skali całego kraju (wg szacunków Instytutu Badań Strukturalnych) funkcjonuje 853 240 GDJ, w których mieszka 3,47
mln osób dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.
1
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zamieszkiwanego
budynku
jednorodzinnego oraz
likwidacja
źródeł
ogrzewania
(piece,
kotły), które emitują
zanieczyszczenia
powietrza zarówno w
samym budynku jak i
jego otoczeniu
Realizacja
przedsięwzięć
niskoemisyjnych.

Gminy,
w
których
szczególnie odczuwalne jest
zjawisko i koszty zewnętrzne
smogu

Biorąc
pod
uwagę Dane
z
dotychczasowej
dotychczasową średnią liczbę realizacji programu.
budynków zgłaszanych przez 1
gminę (180) należy szacować,
że w ramach Programu można
byłoby podpisać ok. 122-127
porozumień z gminami.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia nie będzie poddany konsultacjom publicznym. Przepisy rozporządzenia mają charakter techniczny.
Określają wzór oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych, podobnego do funkcjonujących w porządku prawnym.
Projekt rozporządzenia zostanie opublikowany na BIP RCL.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2018 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7 8 9 10

0

1

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

Łącznie (010)
0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
− Źródła
finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącz
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nie
(010)
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
2018 r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
dotknięte zjawiskiem
ubóstwa energetycznego

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe,
w tym osoby z
niepełnosprawnością
oraz osoby starsze
Władze publiczne

Brak wpływu.
Brak wpływu.
Rodziny, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością dotknięte zjawiskiem ubóstwa
energetycznego (bezpośredni beneficjenci) – potwierdzenie spełnienia ustawowego
kryterium majątkowego
Potwierdzenie spełniania przez beneficjentów ustawowego kryterium majątkowego,
na podstawie którego będzie mogła być zawarta umową na rzecz zrealizowania u
beneficjenta przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Projektowana regulacja wprowadza wzór oświadczenia beneficjenta, na postawie którego gmina będzie weryfikować
spełnienie ustawowego kryterium majątkowego.
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Zwiększenie obciążeń regulacyjnych będzie dotyczyło samorządów gminnych jako beneficjentów środków finansowych
przekazywanych przez budżet państwa, co będzie się wiązało z koniecznością wyboru przez gminę beneficjentów, na rzecz
których zostaną zrealizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne. Wzór oświadczenia ma na celu ujednolicenie dokumentacji
niezbędnej do oceny spełniania przez beneficjentów ustawowego kryterium majątkowego.

9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
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środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Zdrowie:
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców.
Z najnowszych badań można określić, że w 2016 r. 19 tys. zgonów można przypisać emisji
zanieczyszczeń z sektora bytowo-komunalnego. Zewnętrzne koszty zdrowotne wyniosły, w zależności
od przyjętej metodyki, między 12,9 a 30,0 mld EUR w 2016 r.
Poprawa jakości powietrza w gminach jest równoznaczna z redukcją negatywnych skutków
zdrowotnych, w szczególności w miastach z wysokimi stężeniami zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego. Z powodu wysokich stężeń krótkoterminowych (dni, tygodnie) zwiększa się ryzyko
zaostrzeń chorób przewlekłych układu oddechowego i krążenia, które mogą zakończyć się
nieplanowaną hospitalizacją. Natomiast osoby z astmą, w szczególności dzieci, w wyniku epizodów
smogowych mają częstsze symptomy tej choroby.

Omówienie wpływu

Środowisko naturalne:
Pył zawieszony dociera praktycznie wszędzie, dlatego wprowadzając niepożądane substancje do
powietrza, wody, gleby, tym samym wprowadzane są do wszystkich organizmów, które oddychają,
spożywają wodę i roślinność wzrastającą na skażonej glebie.
Najbardziej odczuwalnymi skutkami niskiej emisji są: zwiększony poziom zachorowalności na choroby
układu oddechowego oraz nowotworowe i związana z tym większa śmiertelność ludzi i zwierząt,
kwaśne deszcze – silnie zanieczyszczające glebę i wodę, oddziałujące pośrednio na stan środowiska
naturalnego, uszkadzające zabytki i cenne obiekty, a także zawartość CO2 w powietrzu.
Najważniejsze efekty środowiskowe związane z depozycją pyłów występują w glebie. W strefie
korzeniowej pyły wpływają głównie na wzrost bakterii i grzybów biorących udział w obiegu
składników odżywczych oraz pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny. Skutki
zanieczyszczenia powietrza odczuwamy również pośrednio, na przykład jedząc skażone nim mięso
zwierząt.
Depozycja pyłu na powierzchni materiałów budowlanych prowadzi do ich uszkodzeń zarówno
fizycznych jaki i estetycznych, powodując wymierne straty finansowe.
Materiały budowlane – metale, kamienie, cement, farby – ulegają degradacji, a wszelkie
zanieczyszczenia powietrza, w tym także pyły, przyspieszają korozję metali oraz niszczenie materiałów
wykonanych z kamienia.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Realizacja całości interwencji (ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych
ustaw) odbędzie się w perspektywie 2024 r. Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Planuje się ewaluację całości interwencji (ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw) po 3 latach od wprowadzenia zmian.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
1. IBS Research Report 02/2018 Kwiecień 2018 „Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych”

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A R O Z W O J U 1)
z dnia
w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji
emisyjności budynków
Na podstawie art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy katalog danych i informacji, o których mowa w
art. 27a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów, zwanej dalej „ustawą”, gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności
budynków, zwaną dalej „ewidencją”, przekazywanych przez osoby uprawnione oraz
uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
§ 2. W ewidencji gromadzi się następujące dane i informacje, o których mowa w art. 27a
ust. 2 pkt 1 ustawy:
1) o budynku lub jego części (lokalu):
a) identyfikator infrastruktury informacji przestrzenniej (idIIP),
b) funkcja ogólna,
c) rok budowy,
d) liczba kondygnacji,
e) średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych,
f) obwód budynku,
g) powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych,
h) stopień ocieplenia ścian zewnętrznych,
i) średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym,
j) data wprowadzenia danych,
k) grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem,
l) grubość ocieplenia stropodachu,
m) grubość ocieplenia dachu,
n) grubość ocieplenia ścian zewnętrznych;
2) o źródłach ciepła, energii elektrycznej lub spalania paliw wykorzystywanych w
budynku lub lokalu:
a) rodzaj,
b) nominalna moc cieplna lub elektryczna,
c) rodzaj paliwa i jego roczne zużycie,
d) rok montażu,
e) rok produkcji,
f) przeznaczenie,
g) potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych,
1)

Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
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klasa kotła na paliwo stałe,
sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe,
sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe,
urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe,
źródło danych – tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczno-ruchowa lub
inne,
m) data wprowadzenia danych;
3) obejmujące informacje o:
a) dacie i wyniku kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
b) dacie i wyniku kontroli, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i
2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), w zakresie:
– gospodarowania odpadami komunalnymi,
– odprowadzania nieczystości ciekłych,
c) dacie i wyniku kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), w zakresie:
– źródeł spalania paliw oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa,
– spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej
ustawy,
– ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której
mowa w art. 284 ust. 1 tej ustawy,
d) danych o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze
środków publicznych dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z ochroną
powietrza, w zakresie:
– rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania,
– całkowitego kosztu przedsięwzięcia,
– przedmiotu i źródła dofinansowania,
– okresu trwałości przedsięwzięcia, w ramach którego udzielono dofinansowania,
e) dacie kontroli, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o
Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995 i 1339),
f) dacie i wyniku kontroli, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 i
471), w zakresie:
– powierzchni użytkowej budynku lub lokalu,
– roku produkcji kotła,
– roku wykonania systemu ogrzewania,
– mocy nominalnej kotła,
– przeznaczenia kotła,
– sprawności przy mocy nominalnej,
– alternatywnego źródła ciepła,
g) sporządzonym świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynków , w zakresie:
– współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych budynku,
– systemu ogrzewczego, w tym wytwarzania, przesyłu, akumulacji, regulacji i
wykorzystania ciepła,
– systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym wytwarzania, przesyłu,
akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła,
– powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza,
h) dacie usunięcia zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, o
h)
i)
j)
k)
l)
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których mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 oraz z
2019 r. poz. 67),
i) przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach wsparcia
finansowego ze środków publicznych w zakresie:
– formy przyznanego świadczenia (świadczenie pieniężne lub inna forma realizacji
świadczenia),
– kwoty przyznanego świadczenia pieniężnego,
– daty przyznania świadczenia,
– szczegółowego celu przyznanego świadczenia na: opał, gaz, energię elektryczną,
ciepło z sieci ciepłowniczej).
§ 3. Osoby, o których mowa w art. 27b:
1) ust. 1 pkt 1 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane i informacje, o których mowa w §
2:
– pkt 1 lit. c–e oraz g–h,
– pkt 2,
– pkt 3 lit. c,
2) ust. 1 pkt 2 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane i informacje, o których mowa w §
2:
– pkt 1 lit. c–e oraz g–n,
– pkt 2 lit. a - l,
– pkt 3 lit. b,
3) ust. 1 pkt 3 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane, o których mowa w § 2:
– pkt 1 lit. c–e oraz g–n,
– pkt 2,
– pkt 3 lit. e,
4) ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane, o których mowa w § 2:
– pkt 1 lit. c–e oraz g–n,
– pkt 2,
– pkt 3 lit. a oraz h,
5) ust. 1 pkt 5–7 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane, o których mowa w § 2 pkt 3
lit. d,
6) ust. 1 pkt 8 ustawy, wprowadzają do ewidencji dane, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. i
– z wyłączeniem danych przekazywanych automatycznie przez system teleinformatyczny
obsługujący ewidencję.
§ 4. Dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, b, f oraz j, pkt 2 lit. m, pkt 3 lit. f oraz g, są
przekazywane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
§ 5. Przepisy:
1) § 2 i § 4 stosuje się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt 1
ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …);
2) § 3 stosuje się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt 2 ustawy
z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw.
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§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU

W porozumieniu:
MINISTER KLIMATU
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UZASADNIENIE
I.
Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia
Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji zostanie rozpoczęty od gromadzenia jednolitych i
uspójnionych danych w skali całego kraju w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB). Niezbędne pozostaje pozyskanie informacji na temat
budynków i pochodzących z nich źródeł emisji w ramach dokonywanej inwentaryzacji
budynków. Utworzenie i uruchomienie CEEB umożliwi gromadzenie ustandaryzowanych
danych i informacji o budynkach i lokalach. Projektowane przepisy nie naruszają zasad
określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w tym zasady
określonej w art. 5 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia, która stanowi, że dane osobowe muszą
być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane – tzw. zasada ,,minimalizacji” danych.

II.
Zakres regulacji
Projekt rozporządzenia przewiduje gromadzenie w CEEB następujących danych i informacji:
1) dotyczących budynku lub jego części (lokalu): punkt adresowy - pozyskiwany
automatycznie z bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju (PRG); identyfikator infrastruktury informacji
przestrzenniej (idIIP) - pozyskiwany automatycznie z systemu BDOT10k; funkcja
ogólna - pozyskiwana automatycznie z systemu BDOT10k; obwód budynku wyliczany algorytmem zaimplementowanym w CEEB; rok budowy, liczba
kondygnacji, średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych, grubość ocieplenia
podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem, grubość ocieplenia
stropodachu, grubość ocieplenia dachu, stopień ocieplenia ścian zewnętrznych,
grubość ocieplenia ścian zewnętrznych, powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych,
średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym - ustalane na
podstawie informacji uzyskanych od mieszkańca budynku lub lokalu, które będą
wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 1–4 i 9 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020
r. poz. 22, z późn. zm.);
2) dotyczących źródła ciepła, energii elektrycznej i spalania paliw - wykorzystywanych
w budynku lub jego części (lokalu): rodzaj (np. kocioł gazowy, podgrzewacz
gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy, grzejnik gazowy,
kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, kocioł na paliwa stałe,
piec kaflowy lub wolnostojący (koza, angielka) na paliwa stałe (węgiel, drewno,
pellet), kominek na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa,
kocioł olejowy, piec olejowy, pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa,
pompa ciepła wodna, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć
ciepłownicza, instalacja fotowoltaiczna, kogeneracja, gruntowe wymienniki ciepła,
itp.), nominalna moc cieplna lub elektryczna, rodzaj paliwa i jego roczne zużycie,
rok montażu, rok produkcji, przeznaczenie, potwierdzenie spełnienia wymagań
standardów niskoemisyjnych, klasa kotła na paliwo stałe, sposób podawania paliwa
w kotle na paliwo stałe, sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe,
urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe, źródło danych
(tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczno-ruchowa lub inne) – ustalane na
podstawie wskazań mieszkańca budynku lub lokalu albo w oparciu o informacje
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3)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

zamieszczone na urządzeniach grzewczych, np. tabliczka znamionowa umieszczona
na kotle na paliwo stałe, które będą wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w
art. 27b ust. 1 pkt 1–4 i 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów;
obejmujących:
datę i wynik kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - które są wprowadzane do
CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 9u ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z
późn. zm.), w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odprowadzania
nieczystości ciekłych - które są wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art.
27b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów,
datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 121), w zakresie: źródeł
spalania paliw oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa, spełnienia wymagań
określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy oraz ustalenia
wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284
ust. 1 tej ustawy - które są wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów ,
dane o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze środków
publicznych dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w
zakresie: rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania, całkowitego kosztu
przedsięwzięcia, przedmiotu i źródła dofinansowania, okresu trwałości
przedsięwzięcia w ramach, którego udzielono dofinansowania - które są
wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 5–7 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
datę kontroli, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995, z późn. zm.) - które są
wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 3 i 9 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213, z
późn. zm.), w zakresie: powierzchni użytkowej budynku lub lokalu, roku produkcji
kotła, roku wykonania systemu ogrzewania, mocy nominalnej kotła, przeznaczenia
kotła, sprawności przy mocy nominalnej oraz alternatywnego źródła ciepła - które są
pozyskiwane automatycznie z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej
budynków,
sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków, w zakresie: współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych
budynku, systemu ogrzewczego, w tym wytwarzania, przesyłu, akumulacji, regulacji
i wykorzystania ciepła, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym
wytwarzania, przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła oraz
powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza - które są
pozyskiwane automatycznie z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej
budynków,
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h) datę usunięcia zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, o których
mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.) - które są
wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
i) dane o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach
wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie: formy przyznanego
świadczenia (świadczenie pieniężne lub inna forma realizacji świadczenia), kwoty
przyznanego świadczenia pieniężnego, daty przyznania świadczenia oraz
szczegółowego celu przyznanego świadczenia (na: opał, gaz, energię elektryczną,
ciepło z sieci ciepłowniczej) - które są wprowadzane do CEEB przez osoby
wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że
stosowanie przepisu § 2 i § 4 oraz § 3 rozporządzenia następuje od dnia określonego w
komunikacie, o którym mowa odpowiednio w art. 15 pkt 1 oraz w art. 15 pkt 2 ustawy z dnia
… o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych
ustaw. Z art. 15 tej ustawy wynika, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających m.in.: prowadzenie CEEB, o której mowa w art. 27a ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, na zasadach o których mowa w
art. 27a ust. 1–5 tej usta oraz wprowadzanie danych i informacji do CEEB, o których mowa w
art. 27b i art. 27c tej ustawy. Komunikaty, o których mowa powyżej, ogłasza się w terminie
co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w
danym komunikacie. Etapowe uruchamianie systemu informatycznego zostanie uzależnione
od gotowości technicznej samego systemu. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie wszelkich
niedogodności związanych z ewentualnym nieterminowym oddaniem prac wytwórczych po
stronie wykonawcy systemu. Z punktu widzenia wszystkich interesariuszy systemu
informatycznego (osoby uprawnione, podmioty, którym dane będą udostępniane) rozwiązanie
to stwarza pewność i bezpieczeństwo w zakresie uruchomienia systemu, które zostanie
poprzedzone odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszonego z
trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Komunikat ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprowadzi się do
wskazania terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających np. uruchomienie
CEEB na zasadach określonych w art. 27a ust. 1–5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów. Termin wdrożenia tych rozwiązań zostanie
określony na konkretny dzień. Przyjęte podejście wynika z doświadczeń administracji
publicznej w zakresie realizacji projektów informatycznych wdrażanych przepisami prawa na
poziomie ustawy (np. CEPiK2.0) i przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu
CEEB, w ramach którego stopniowo będą uruchamiane jego kolejne funkcjonalności.
III.
Informacje związane z procedowaniem projektu
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
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systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z
czym nie podlega notyfikacji.
Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, o których
mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), w celu uzyskania
opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulaminu pracy Rady Ministrów, projekt rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji,
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowych danych i informacji
gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
…………….
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
− ………..

Data sporządzenia
09.06.2020 r.
Źródło:
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i
remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, z
późn. zm.)
Nr … w wykazie prac
legislacyjnych Ministra Rozwoju

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów stwarza realne warunki do podjęcia
działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji został rozpoczęty od
gromadzenia jednolitych i uspójnionych danych w skali całego kraju w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB). Niezbędne pozostaje pozyskanie informacji na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji
w ramach dokonywanej inwentaryzacji budynków. Utworzenie i uruchomienie CEEB, umożliwiło gromadzenie
ustandaryzowanych danych i informacji o budynkach i lokalach oraz osobach wpisanych do tzw. wykazu osób
uprawnionych. Projektowane przepisy nie naruszają zasad określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w tym zasady określonej w art. 5 ust. 1 lit. c ww.
rozporządzenia, która stanowi, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne
do celów, w których są przetwarzane – tzw. zasada ,,minimalizacji” danych.
Projekt rozporządzenia przewiduje gromadzenie w CEEB następujących danych i informacji, o których mowa w art. 27a
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów:
1) dotyczących budynku lub jego części (lokalu): punkt adresowy - pozyskiwany automatycznie z bazy danych
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG); identyfikator infrastruktury
informacji przestrzenniej (idIIP) - pozyskiwany automatycznie z systemu BDOT10k; funkcja ogólna - pozyskiwana
automatycznie z systemu BDOT10k; obwód budynku - wyliczany algorytmem zaimplementowanym w CEEB; rok
budowy, liczba kondygnacji, średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych, grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub
stropu nad piwnicą lub garażem, grubość ocieplenia stropodachu, grubość ocieplenia dachu, stopień ocieplenia ścian
zewnętrznych, grubość ocieplenia ścian zewnętrznych, powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych, średnia temperatura
pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym - ustalane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańca budynku
lub lokalu, które będą wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 1–4 i 9 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
2) dotyczących źródła ciepła, energii elektrycznej i spalania paliw - wykorzystywanych w budynku lub jego części
(lokalu): rodzaj (np. kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy, grzejnik
gazowy, kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub
wolnostojący (koza, angielka) na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet), kominek na paliwo stałe, trzon kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa, kocioł olejowy, piec olejowy, pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa
ciepła wodna, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć ciepłownicza, instalacja fotowoltaiczna, kogeneracja,
gruntowe wymienniki ciepła, itp.), nominalna moc cieplna lub elektryczna, rodzaj paliwa i jego roczne zużycie, rok
montażu, rok produkcji, przeznaczenie, potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych, klasa kotła na
paliwo stałe, sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe, sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe,
urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe, źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja
techniczno-ruchowa lub inne) – ustalane na podstawie wskazań mieszkańca budynku lub lokalu albo w oparciu o
informacje zamieszczone na urządzeniach grzewczych, np. tabliczka znamionowa umieszczona na kotle na paliwo stałe,
które będą wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 1–4 i 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów;
3) obejmujących:
a) datę i wynik kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - które są wprowadzane do
CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów,
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b) datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
odprowadzania nieczystości ciekłych - które są wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
c) datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 121, z późn. zm.), w zakresie: źródeł spalania paliw oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa,
spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy oraz ustalenia wysokości należnej
opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 tej ustawy - które są wprowadzane do CEEB przez
osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ,
d) dane o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze środków publicznych dofinansowaniu
przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w zakresie: rodzaju i kwoty udzielonego dofinansowania, całkowitego
kosztu przedsięwzięcia, przedmiotu i źródła dofinansowania, okresu trwałości przedsięwzięcia w ramach, którego
udzielono dofinansowania - które są wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 5–7 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
e) datę kontroli, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z
2020 r. poz. 995, z późn. zm.) - które są wprowadzane do CEEB przez osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 3 i 9 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
f) datę i wynik kontroli, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 i 471), w zakresie: powierzchni użytkowej budynku lub lokalu, roku
produkcji kotła, roku wykonania systemu ogrzewania, mocy nominalnej kotła, przeznaczenia kotła, sprawności przy mocy
nominalnej oraz alternatywnego źródła ciepła - które są pozyskiwane automatycznie z centralnego rejestru charakterystyki
energetycznej budynków;
g) sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9
lipca 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213, z późn. zm.), w zakresie:
współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych budynku, systemu ogrzewczego, w tym wytwarzania, przesyłu,
akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym wytwarzania,
przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania ciepła oraz powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze
powietrza - które są pozyskiwane automatycznie z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
h) datę usunięcia zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, o których mowa w § 34 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.) - które są wprowadzane do CEEB przez osoby
wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
i) dane o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach wsparcia finansowego ze środków
publicznych w zakresie: formy przyznanego świadczenia (świadczenie pieniężne lub inna forma realizacji świadczenia),
kwoty przyznanego świadczenia pieniężnego, daty przyznania świadczenia oraz szczegółowego celu przyznanego
świadczenia (na: opał, gaz, energię elektryczną, ciepło z sieci ciepłowniczej) - które są wprowadzane do CEEB przez
osoby wskazane w art. 27b ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Określa się szczegółowych katalog danych i informacji gromadzonych w CEEB, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, aby usprawnić i ujednolicić proces
gromadzenia ustandaryzowanych i uspójnionych danych w skali całego kraju w zakresie budynków, wykorzystywanych w
nich źródłach ciepła lub spalania paliw, rodzaju stosowanego paliwa czy redukcji emisji. Dodatkowo określa się „role”
poszczególnych osób wpisanych do tzw. wykazu osób uprawnionych, zobowiązanych do wprowadzania danych do CEEB
za pośrednictwem aplikacji dostępowej i przekazujących w ten sposób odpowiedni zestaw danych podczas inwentaryzacji
budynków lub innych zdarzeń (finansowanie, świadczenia z pomocy społecznej) określonych w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, szczegółowo określony dla każdej roli.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W krajach, gdzie występuje powszechne zjawisko niskiej emisji związane z eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa
stałe w sektorze komunalno-bytowymi (np. Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Kosowo, Macedonia), przedmiotowy
problem nie został dotychczas kompleksowo rozwiązany. Brak jest jednocześnie możliwości wskazania „uniwersalnych”
rozwiązań, które zapewnią ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza bez względu na
występujące uwarunkowania w danym kraju, tj. sytuację gospodarczą, warunki geograficzne i meteorologiczne, czy też skalę
zanieczyszczenia. Znaczącą poprawę jakości powietrza w tych krajach będzie można osiągnąć przede wszystkim przez
ograniczenie poziomu niskiej emisji, co powinno stanowić priorytet w planowanych i realizowanych działaniach
naprawczych. Skala i rodzaj problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w poszczególnych państwach są bardzo
zróżnicowane, m.in. z uwagi na sytuację gospodarczą, czy też ich położenie geograficzne i powierzchnię. W konsekwencji
nie ma możliwości wskazania „jedynie słusznej drogi” czy też „złotego środka”, które zapewnią poprawę jakości powietrza
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bez względu na okoliczności zewnętrzne. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wraz z Naczelnym Organem Kontroli Holandii
(Algemene Rekenkamer), podjęły się koordynowania pierwszej międzynarodowej kontroli nt. skuteczności działań na rzecz
poprawy jakości powietrza w 14 krajach Europy (Polska, Holandia, Słowacja, Mołdawia, Gruzja, Rumunia, Kosowo,
Bułgaria, Macedonia, Albania, Szwajcaria, Hiszpania, Estonia) oraz w Izraelu, która została zaprezentowana w dokumencie
pt.: „Joint report on air quality”. Wyniki kontroli międzynarodowej wskazują, że większość krajów aktualnie nie jest
przygotowana do wykonania zadań w sposób określony w krajowych rekomendacjach NIK (vide: pkt 1). Wiele z krajów
uczestniczących w audycie znajduje się na początku drogi, która ma prowadzić do poprawy jakości powietrza i nie dysponuje
danymi umożliwiającymi adekwatne zaplanowanie działań naprawczych i skuteczne zarządzanie procesem ich wdrażania.
W wielu krajach europejskich uruchomiono programy rządowe mające na celu poprawę efektywności energetycznej przez
modernizację budynków przemysłowych i mieszkalnych. Wsparcie jest dostępne w formie ulg lub dotacji, które mogą być
stosowane do izolacji termicznej, wymiany drzwi, modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotłów) i instalacji
systemów odzyskiwania energii oraz systemów opartych na odnawialnych źródłach energii. W większości krajów
europejskich brak jest jednocześnie systemów gromadzących dane emisyjne na poziomie budynków. W Wielkiej Brytanii
dane zostały zebrane w celu ustalenia zapotrzebowania na ciepło – nie gromadzi się danych dla celów emisyjnych. W Austrii
w celu lepszego określenia emisji z sektora z budynków opracowano dedykowane 22 wskaźniki emisyjne w zależności od
źródła ciepła i spalanego paliwa, przy czym dane te dotyczą spalania oleju, gazu, drewna oraz węgla. W przypadku danych
dotyczących paliwa stałego w postaci węgla, w Austrii istnieją tylko 2 wskaźniki dla pieca i kotła na paliwo stałe, z tego
powodu, że te źródła nie są popularne w tym kraju. Zapotrzebowanie na energię zostało wyliczone po stopniodniach (różnicy
w temperaturze na zewnętrz i wewnątrz) dla 5 wskaźników. Wyliczenia dotyczą średnich krajowych, dane nie są rozkładane
przestrzennie. W Czechach, w kraju, w którym również występuje problem z jakością powietrza z tzw. sektora niskiej emisji
– wyznaczono wskaźniki emisyjne z uwzględnieniem dostępnego na wewnętrznym rynku paliw oraz ich kaloryczności. Na
tej podstawie określono emisyjność w 4 typach kotłów na paliwa stałe. Jednakże w Czechach brakuje bazy inwentaryzacyjnej
budynków/lokali, dlatego dane gromadzone na poziomie gminnym są nieprecyzyjne.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Przedsiębiorcy:
1) osoby z uprawnieniami
kominiarskimi - mistrzowie
kominiarscy oraz czeladnicy
kominiarscy;
2) osoby z uprawnieniami
budowlanymi odpowiedniej
specjalności instalacyjnej;
3)
osoby
sporządzające
świadectwo charakterystyki
energetycznej budynku;
4) osoby przeprowadzające
kontrolę stanu technicznego
systemu ogrzewania

1) ok. 3 100
osób z
uprawnieniami
mistrzów
kominiarskich oraz ok. 6200
osób
z
uprawnieniami
czeladników kominiarskich,
2) ok. 22 000 osób;
3) 15 232 osoby;
4) 1 775 osób.

Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.

Wojewódzkie inspektoraty
ochrony środowiska (WIOŚ)

16

1) własna analiza rynku
oparta na informacjach
pochodzących z cechów
kominiarskich;
2) własna analiza rynku
oparta na informacjach z
Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa
zamieszczonych z Biuletynie
„Inżynier Budownictwa”
(stan na 2017 r.);
3 i4) dane z centralnego
rejestru świadectw
charakterystyki energetycznej
budynków - prowadzonego
obecnie przez Ministra
Rozwoju.
Dane ogólnodostępne

Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska (GIOŚ)

1

Dane ogólnodostępne

Narodowy Fundusz Ochrony

1

Dane ogólnodostępne

Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
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Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW)

Wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
(WFOŚiGW)

16

Dane ogólnodostępne

Bank Gospodarstwa
Krajowego

1

Dane ogólnodostępne




Gminy (wójt, burmistrz,
prezydent miasta)

2411 gmin
66 miast na prawach
powiatu

Dane ogólnodostępne

Powiaty

314

Dane ogólnodostępne

Samorząd województwa

16

Dane ogólnodostępne

Krajowa Administracja
Skarbowa (KAS)

1

Dane ogólnodostępne

Ośrodki pomocy społecznej,
centra usług społecznych.




2411 gmin
66 miast na prawach
powiatu

Straż gminna i miejska



490 – w tym 409 straży Żródło:
miejskich i 81 straży https://www.gov.pl/web/mswia/
gminnych (stan na o-strazach-gminnych-i-

Żródło:
http://eteryt.stat.gov.pl/eteryt/ra
porty/WebRaportZestawienie.a
spx

wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
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dzień 31 grudnia 2017 miejskich-w-mswia
r.)

określonej „roli”
przekazania
odpowiedniego
zestawu danych.

i

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2018 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7 8 9 1
0

Łącznie
(0-10)

0

1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
− Źródła
finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

0

0

0

0

0

0

0

0

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
2018 r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe dotknięte
zjawiskiem ubóstwa
energetycznego

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącz
nie
(010)

Brak wpływu.
Projektowane rozwiązania angażują w proces inwentaryzacji budynków m.in.
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średnich
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe, w tym osoby
z niepełnosprawnością
oraz osoby starsze
Władze publiczne

przedsiębiorców w postaci osób z uprawnieniami kominiarskimi - mistrzów
kominiarskich, czeladników kominiarskich, osób z uprawnieniami
budowlanymi odpowiedniej specjalności instalacyjnej, osób sporządzających
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, osób przeprowadzających
kontrolę stanu technicznego systemu ogrzewania. System CEEB określa
poszczególne „role” osób wprowadzających dane do CEEB i przekazujących
odpowiedni zestaw danych podczas inwentaryzacji budynków, szczegółowo
określony dla każdej roli, za pośrednictwem elektronicznego formularza
inwentaryzacyjnego.
Brak wpływu.

Projektowane rozwiązania angażują w proces inwentaryzacji budynków m.in.
pracowników gmin, urzędów marszałkowskich, inspektorów GIOŚ/WIOŚ,
pracowników NFOŚiGW/WFOŚiGW, organów KAS itd. System CEEB określa
poszczególne „role” osób wprowadzających dane do CEEB i przekazujących
odpowiedni zestaw danych podczas inwentaryzacji budynków, szczegółowo
określony dla każdej roli, za pośrednictwem elektronicznego formularza
inwentaryzacyjnego.
Brak wpływu.

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
Brak wpływu.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Projektowana regulacja szczegółowo określa zakres danych i informacji gromadzonych w CEEB, o których mowa w art. 27a
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
tak
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi
nie
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Zwiększenie obciążeń regulacyjnych będzie dotyczyło zarówno podmiotów z sektora prywatnego (kominiarze, osoby z
uprawnieniami budowlanymi), jak i organów administracji publicznej (gminy, powiaty, samorząd województwa,
NFOŚiGW, WFOŚiGW, WIOŚ, GIOŚ, straże gminne i miejskie). Usprawni to jednak proces gromadzenia danych w skali
całego kraju w zakresie budynków, wykorzystywanych w nich źródłach ciepła lub spalania paliw, rodzaju stosowanego
paliwa czy redukcji emisji.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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Informatyzacja:
System informatyczny pozwoli na gromadzenie ustandaryzowanych danych i informacji w skali
Omówienie wpływu
całego kraju w zakresie budynków, wykorzystywanych w nich źródłach ciepła lub spalania
paliw, rodzaju stosowanego paliwa czy redukcji emisji.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że stosowanie przepisu § 2 i § 4
oraz § 3 rozporządzenia następuje od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa odpowiednio w art. 15 pkt 1 oraz
w art. 15 pkt 2 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. …). Z art. 15 tej ustawy wynika, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających m.in.: prowadzenie CEEB, o której mowa w art. 27a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów,, na zasadach, o których mowa w art. 27a ust. 1–5 tej ustawy oraz wprowadzanie danych i
informacji do CEEB, o których mowa w art. 27b i art. 27c tej ustawy. Komunikaty, o których mowa powyżej, ogłasza się
w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w danym komunikacie.
Etapowe uruchamianie systemu informatycznego zostanie uzależnione od gotowości technicznej samego systemu.
Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie wszelkich niedogodności związanych z ewentualnym nieterminowym oddaniem
prac wytwórczych po stronie wykonawcy systemu. Z punktu widzenia wszystkich interesariuszy systemu informatycznego
(osoby uprawnione, podmioty, którym dane będą udostępniane) rozwiązanie to stwarza pewność i bezpieczeństwo w
zakresie uruchomienia systemu, które zostanie poprzedzone odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszonego z trzymiesięcznym
wyprzedzeniem. Komunikat ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa sprowadzi się do wskazania terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających np.
uruchomienie CEEB na zasadach określonych w art. 27a ust. 1–5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów. Termin wdrożenia tych rozwiązań zostanie określony na konkretny dzień. Przyjęte
podejście wynika z doświadczeń administracji publicznej w zakresie realizacji projektów informatycznych wdrażanych
przepisami prawa na poziomie ustawy (np. CEPiK2.0) i przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu CEEB, w
ramach którego stopniowo będą uruchamiane jego kolejne funkcjonalności.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Planuje się ewaluację całości interwencji (ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
niektórych innych ustaw) po 3 latach od wprowadzenia zmian. Dodatkowo proponuje się oszacowanie - po pół roku od
uruchomienia poszczególnych funkcjonalności systemu IT, tj. począwszy od wdrożenia pierwszej funkcjonalności
systemu (moduł dostępowy) w ramach CEEB – zakres danych wprowadzanych do systemu IT, w stosunku do
projektowanego zakresu danych, które powinny być wprowadzane do systemu CEEB. Ewaluacja efektów usług powinna
nastąpić pół roku od uruchomienia każdej z usług stworzonej na podstawie uchwalonych przepisów.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A R O Z W O J U 1)

z dnia
w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji
emisyjności budynków
Na podstawie art. 27c ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) zarządza się, co następuje:
§ 1. Osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych wprowadzają dane do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, zwanej dalej „ewidencją”, za pomocą elektronicznego
formularza inwentaryzacyjnego, który jest zapisywany automatycznie po jego wygenerowaniu
w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję.
§ 2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje w czasie wykonania czynności
skutkującej koniecznością̨ przekazania danych do ewidencji, za pomocą̨ systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
§ 3. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych
w tej ewidencji, ich weryfikację oraz wpisanie do ewidencji nowych danych.
§ 4. System teleinformatyczny obsługujący ewidencję generuje komunikat o:
1) wprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku poprawnego wprowadzenia nowych
danych do ewidencji, który jest równoznaczny z wypełnieniem obowiązku wprowadzenia
danych do ewidencji;
2) niewprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku gdy nowe dane nie zostały
wprowadzone do ewidencji i konieczne jest ponowne ich wprowadzenie w celu wypełnienia
obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji.
§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art.
15 pkt 2 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ROZWOJU
1)

Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
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UZASADNIENIE
I.
Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia
Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji zostanie rozpoczęty od gromadzenia jednolitych i
uspójnionych danych w skali całego kraju w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (dalej jako: CEEB). Utworzenie i uruchomienie CEEB umożliwi
gromadzenie ustandaryzowanych danych i informacji o budynkach i lokalach oraz o wykazie
osób uprawnionych. Projektowane rozwiązanie określa sposób wprowadzania danych do
CEEB przez osoby uprawnione. Projektowane przepisy nie naruszają zasad określonych w
przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w tym zasady określonej w art. 5 ust. 1 lit. c
ww. rozporządzenia, która stanowi, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz
ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – tzw. zasada
,,minimalizacji” danych.

II.
Zakres regulacji
Projektowane przepisy sprowadzają się do instrukcji postępowania osób wpisanych do wykazu
osób uprawnionych, które uzyskały dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego
CEEB. Osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych wprowadzają dane do CEEB za pomocą
elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego, który jest zapisywany automatycznie po jego
wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym obsługującym tę ewidencję. Zakłada się, że
wprowadzenie danych do ewidencji następuje w czasie wykonania czynności skutkującej
koniecznością̨ przekazania danych do ewidencji, za pomocą̨ systemu teleinformatycznego
obsługującego CEEB.
Przyjmuje się, że wprowadzenie danych do CEEB następuje przez pobranie danych
zgromadzonych w CEEB, ich weryfikację oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. System
teleinformatyczny obsługujący CEEB generuje komunikat o:
1) wprowadzeniu danych do CEEB – w przypadku poprawnego wprowadzenia nowych danych
do CEEB, który jest równoznaczny z wypełnieniem obowiązku wprowadzenia danych do
CEEB;
2) niewprowadzeniu danych do CEEB – w przypadku gdy nowe dane nie zostały wprowadzone
do CEEB i konieczne jest ponowne ich wprowadzenie w celu wypełnienia obowiązku
wprowadzenia danych do CEEB.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że
stosowanie przepisów § 1 - 4 rozporządzenia następuje od dnia określonego w komunikacie,
o którym mowa w art. 15 pkt 2 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Z art. 15 tej
ustawy wynika, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
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oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa komunikat
określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających m.in.: prowadzenie
CEEB, o której mowa w art. 27a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów, na zasadach o których mowa w art. 27a ust. 1–5 tej oraz
wprowadzanie danych i informacji do CEEB, o których mowa w art. 27b i art. 27c tej ustawy .
Komunikaty, o których mowa powyżej, ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed
dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w danym komunikacie. Etapowe
uruchamianie systemu informatycznego zostanie uzależnione od gotowości technicznej samego
systemu. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie wszelkich niedogodności związanych z
ewentualnym nieterminowym oddaniem prac wytwórczych po stronie wykonawcy systemu. Z
punktu widzenia wszystkich interesariuszy systemu informatycznego (osoby uprawnione,
podmioty, którym dane będą udostępniane) rozwiązanie to stwarza pewność i bezpieczeństwo
w zakresie uruchomienia systemu, które zostanie poprzedzone odpowiednim komunikatem
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa ogłoszonego z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Komunikat ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa sprowadzi się do wskazania terminu wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających np. uruchomienie CEEB na zasadach określonych w art. 27a ust. 1–5 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Termin wdrożenia tych
rozwiązań zostanie określony na konkretny dzień. Przyjęte podejście wynika z doświadczeń
administracji publicznej w zakresie realizacji projektów informatycznych wdrażanych
przepisami prawa na poziomie ustawy (np. CEPiK2.0) i przyjęcia etapowego podejścia do
wdrożenia systemu CEEB, w ramach którego stopniowo będą uruchamiane jego kolejne
funkcjonalności.
III.
Informacje związane z procedowaniem projektu
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym
nie podlega notyfikacji.
Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, o których
mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulaminu pracy Rady Ministrów, projekt rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie sposobu wprowadzania danych i
informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
…………….
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
− ………..

Data sporządzenia
09.06.2020 r.
Źródło:
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i
remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22,
284 i 412)
Nr … w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Rozwoju

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów stwarza realne warunki do podjęcia działań
zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji zostanie rozpoczęty od gromadzenia
jednolitych i uspójnionych danych w skali całego kraju w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB). Utworzenie i uruchomienie CEEB umożliwi gromadzenie ustandaryzowanych danych i informacji o budynkach i
lokalach oraz o wykazie osób uprawnionych. Projektowane rozwiązanie określa sposób wprowadzania danych do CEEB przez
osoby uprawnione. Projektowane przepisy nie naruszają zasad określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w tym zasady określonej w art. 5 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia, która
stanowi, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane – tzw. zasada ,,minimalizacji” danych.
Projektowane przepisy sprowadzają się do instrukcji postępowania dla osób wpisanych do wykazu osób uprawnionych, które
uzyskały dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB. Osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych
wprowadzają dane do CEEB za pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego, który jest zapisywany automatycznie
po jego wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym obsługującym tę ewidencję. Zakłada się, że wprowadzenie danych do
ewidencji następuje w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością̨ przekazania danych do ewidencji, za pomocą̨
systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB. Czynnością tą jest np. kontrola okresowa przewodu kominowego
dokonywana przez kominiarza, kontrola źródła ciepła (paleniska) przeprowadzana przez strażnika gminy, wprowadzanie danych
do CEEB przez pracownika gminy/ośrodka pomocy społecznej w zakresie świadczeń z pomocy społecznej itd. W celu
umożliwienia wprowadzenia danych do CEEB, osobom uprawnionym zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w CEEB.
Przyjmuje się, że wprowadzenie danych do CEEB następuje przez pobranie danych zgromadzonych w CEEB, ich weryfikację
oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. W konsekwencji system teleinformatyczny obsługujący CEEB generuje komunikat
o:
1) wprowadzeniu danych do CEEB – w przypadku poprawnego wprowadzenia nowych danych do CEEB, który jest
równoznaczny z wypełnieniem obowiązku wprowadzenia danych do CEEB;
2) niewprowadzeniu danych do CEEB – w przypadku gdy nowe dane nie zostały wprowadzone do CEEB i konieczne jest
ponowne ich wprowadzenie w celu wypełnienia obowiązku wprowadzenia danych do CEEB.
Projektowane przepisy wprowadzają również tzw. tryb awaryjny – w przypadku bowiem braku możliwości wprowadzenia
danych do CEEB, spowodowanego przyczynami niezależnymi od osoby uprawnionej, wprowadzenia danych dokonuje się̨
niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rozwiązanie określone w projektowanych przepisach stanowi instrukcję postępowania dla osób wpisanych do wykazu osób
uprawnionych, które po zalogowaniu do systemu IT otrzymują dostęp do funkcjonalności systemu w postaci elektronicznego
formularza inwentaryzacyjnego, dokonują wprowadzenia danych (pobranie, weryfikacja, wpisanie nowych danych) do CEEB za
jego pośrednictwem, co następuje w czasie czynności skutkującej koniecznością ich prowadzenia (np. kontrola). Aby to umożliwić,
osoby te otrzymują dostęp do danych zgromadzonych w CEEB (dostęp nie jest tożsamy z udostępnieniem danych z systemu), zaś
wprowadzanie danych potwierdzane jest odpowiednim komunikatem. W przypadku braku możliwości technicznych do
wprowadzenia danych przewiduje się tryb awaryjny.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W krajach, gdzie występuje powszechne zjawisko niskiej emisji związane z eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe w
sektorze komunalno-bytowymi (np. Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Kosowo, Macedonia), przedmiotowy problem nie został
dotychczas kompleksowo rozwiązany. Brak jest jednocześnie możliwości wskazania „uniwersalnych” rozwiązań, które zapewnią
ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza bez względu na występujące uwarunkowania w danym
kraju, tj. sytuację gospodarczą, warunki geograficzne i meteorologiczne, czy też skalę zanieczyszczenia. Znaczącą poprawę jakości
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powietrza w tych krajach będzie można osiągnąć przede wszystkim przez ograniczenie poziomu niskiej emisji, co powinno
stanowić priorytet w planowanych i realizowanych działaniach naprawczych. Skala i rodzaj problemów związanych z
zanieczyszczeniem powietrza w poszczególnych państwach są bardzo zróżnicowane, m.in. z uwagi na sytuację gospodarczą, czy
też ich położenie geograficzne i powierzchnię. W konsekwencji nie ma możliwości wskazania „jedynie słusznej drogi” czy też
„złotego środka”, które zapewnią poprawę jakości powietrza bez względu na okoliczności zewnętrzne. Najwyższa Izba Kontroli
(NIK) wraz z Naczelnym Organem Kontroli Holandii (Algemene Rekenkamer), podjęły się koordynowania pierwszej
międzynarodowej kontroli nt. skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w 14 krajach Europy (Polska, Holandia,
Słowacja, Mołdawia, Gruzja, Rumunia, Kosowo, Bułgaria, Macedonia, Albania, Szwajcaria, Hiszpania, Estonia) oraz w Izraelu,
która została zaprezentowana w dokumencie pt.: „Joint report on air quality”. Wyniki kontroli międzynarodowej wskazują, że
większość krajów aktualnie nie jest przygotowana do wykonania zadań w sposób określony w krajowych rekomendacjach NIK
(vide: pkt 1). Wiele z krajów uczestniczących w audycie znajduje się na początku drogi, która ma prowadzić do poprawy jakości
powietrza i nie dysponuje danymi umożliwiającymi adekwatne zaplanowanie działań naprawczych i skuteczne zarządzanie
procesem ich wdrażania.
W wielu krajach europejskich uruchomiono programy rządowe mające na celu poprawę efektywności energetycznej przez
modernizację budynków przemysłowych i mieszkalnych. Wsparcie jest dostępne w formie ulg lub dotacji, które mogą być
stosowane do izolacji termicznej, wymiany drzwi, modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotłów) i instalacji systemów
odzyskiwania energii oraz systemów opartych na odnawialnych źródłach energii. W większości krajów europejskich brak jest
jednocześnie systemów gromadzących dane emisyjne na poziomie budynków. W Wielkiej Brytanii dane zostały zebrane w celu
ustalenia zapotrzebowania na ciepło – nie gromadzi się danych dla celów emisyjnych. W Austrii w celu lepszego określenia emisji
z sektora z budynków opracowano dedykowane 22 wskaźniki emisyjne w zależności od źródła ciepła i spalanego paliwa, przy
czym dane te dotyczą spalania oleju, gazu, drewna oraz węgla. W przypadku danych dotyczących paliwa stałego w postaci węgla,
w Austrii istnieją tylko 2 wskaźniki dla pieca i kotła na paliwo stałe, z tego powodu, że te źródła nie są popularne w tym kraju.
Zapotrzebowanie na energię zostało wyliczone po stopniodniach (różnicy w temperaturze na zewnętrz i wewnątrz) dla 5
wskaźników. Wyliczenia dotyczą średnich krajowych, dane nie są rozkładane przestrzennie. W Czechach, w kraju, w którym
również występuje problem z jakością powietrza z tzw. sektora niskiej emisji – wyznaczono wskaźniki emisyjne z uwzględnieniem
dostępnego na wewnętrznym rynku paliw oraz ich kaloryczności. Na tej podstawie określono emisyjność w 4 typach kotłów na
paliwa stałe. Jednakże w Czechach brakuje bazy inwentaryzacyjnej budynków/lokali, dlatego dane gromadzone na poziomie
gminnym są nieprecyzyjne.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Przedsiębiorcy:
1) osoby z uprawnieniami
kominiarskimi - mistrzowie
kominiarscy oraz czeladnicy
kominiarscy;
2) osoby z uprawnieniami
budowlanymi
odpowiedniej
specjalności instalacyjnej;
3)
osoby
sporządzające
świadectwo
charakterystyki
energetycznej budynku;
4) osoby przeprowadzające
kontrolę stanu technicznego
systemu ogrzewania.

1) ok. 3 100
osób z
uprawnieniami
mistrzów
kominiarskich oraz ok. 6200
osób
z
uprawnieniami
czeladników kominiarskich,
2) ok. 22 000 osób;
3) 15 232 osoby;
4) 1 775 osób.

Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.

Wojewódzkie inspektoraty
ochrony środowiska (WIOŚ)

16

1) własna analiza rynku oparta
na informacjach pochodzących
z cechów kominiarskich;
2) własna analiza rynku oparta
na informacjach z Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa
zamieszczonych z Biuletynie
„Inżynier Budownictwa” (stan
na 2017 r.);
3 i 4) dane z centralnego
rejestru świadectw
charakterystyki energetycznej
budynków - prowadzonego
obecnie przez Ministra
Rozwoju.
Dane ogólnodostępne

Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska (GIOŚ)

1

Dane ogólnodostępne

Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
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Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW)

1

Dane ogólnodostępne

Wojewódzkie fundusze chrony
środowiska i gospodarki
wodnej (WFOŚiGW)

16

Dane ogólnodostępne

Bank Gospodarstwa
Krajowego

1

Dane ogólnodostępne




Gminy (wójt, burmistrz,
prezydent miasta)

2411 gmin
66 miast na prawach
powiatu

Dane ogólnodostępne

Powiaty

314

Dane ogólnodostępne

Samorząd województwa

16

Dane ogólnodostępne

Krajowa Administracja
Skarbowa (KAS)

1

Dane ogólnodostępne

danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
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Ośrodki pomocy społecznej,
centra usług społecznych.




2411 gmin
66 miast na prawach
powiatu

Żródło:
http://eteryt.stat.gov.pl/eteryt/rap
orty/WebRaportZestawienie.aspx

Straż gminna i miejska



490 – w tym 409 straży
miejskich i 81 straży
gminnych (stan na dzień
31 grudnia 2017 r.)

Żródło:
https://www.gov.pl/web/mswia/o
-strazach-gminnych-i-miejskichw-mswia

przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.
Możliwość
wprowadzenia danych
do CEEB w ramach
określonej „roli” i
przekazania
odpowiedniego zestawu
danych
zgodnie
z
instrukcją
postępowania.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym.
6.

Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2018 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7 8 9

1
0

Łącznie
(0-10)

0

1

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
− Źródła
finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
obywateli i gospodarstwa domowe
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Czas w latach od wejścia w życie zmian

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
2018 r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
dotknięte zjawiskiem
ubóstwa energetycznego

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe,
w tym osoby z
niepełnosprawnością
oraz osoby starsze
Władze publiczne

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącz
nie
(010)

Brak wpływu.
Projektowane rozwiązania angażują w proces inwentaryzacji budynków m.in.
przedsiębiorców w postaci osób z uprawnieniami kominiarskimi - mistrzów
kominiarskich, czeladników kominiarskich, osób z uprawnieniami budowlanymi
odpowiedniej specjalności instalacyjnej, osób sporządzających świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku, osób przeprowadzających kontrolę stanu
technicznego systemu ogrzewania. Rozwiązanie określone w projektowanych
przepisach stanowi instrukcję postępowania dla osób wpisanych do wykazu osób
uprawnionych, które po zalogowaniu do systemu IT, otrzymują dostęp do
funkcjonalności systemu w postaci elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego
i dokonują wprowadzenia danych (pobranie, weryfikacja, wpisanie nowych danych)
do CEEB za jego pośrednictwem, co następuje w czasie czynności skutkującej
koniecznością ich prowadzenia (np. kontrola). Aby to umożliwić, osoby te
otrzymują dostęp do danych zgromadzonych w CEEB (dostęp nie jest tożsamy z
udostępnieniem danych z systemu), zaś wprowadzanie danych potwierdzane jest
odpowiednim komunikatem. W przypadku braku możliwości technicznych do
wprowadzenia danych przewiduje się tryb awaryjny.
Brak wpływu.

Projektowane rozwiązania angażują w proces inwentaryzacji budynków oraz
czynności związane z finansowaniem działań związanych z ochroną powietrza lub
świadczeniami z pomocy społecznej m.in. pracowników gmin, urzędów
marszałkowskich, inspektorów GIOŚ/WIOŚ, pracowników NFOŚiGW/WFOŚiGW,
organów KAS itd. Rozwiązanie określone w projektowanych przepisach stanowi
instrukcję postępowania dla osób wpisanych do wykazu osób uprawnionych, które
po zalogowaniu do systemu IT, otrzymują dostęp do funkcjonalności systemu w
postaci elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego i dokonują wprowadzenia
danych (pobranie, weryfikacja, wpisanie nowych danych) do CEEB za jego
pośrednictwem, co następuje w czasie czynności skutkującej koniecznością ich
prowadzenia (np. kontrola). Aby to umożliwić, osoby te otrzymują dostęp do
danych zgromadzonych w CEEB (dostęp nie jest tożsamy z udostępnieniem danych
z systemu), zaś wprowadzanie danych potwierdzane jest odpowiednim
komunikatem. W przypadku braku możliwości technicznych do wprowadzenia
danych przewiduje się tryb awaryjny.
Brak wpływu.

Brak wpływu.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Projektowana regulacja szczegółowo określa sposób wprowadzania danych do systemu CEEB. Rozwiązanie określone w
projektowanych przepisach stanowi instrukcję postępowania dla osób wpisanych do wykazu osób uprawnionych, które po
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zalogowaniu do systemu IT otrzymują dostęp do funkcjonalności systemu w postaci elektronicznego formularza
inwentaryzacyjnego i dokonują wprowadzenia danych (pobranie, weryfikacja, wpisanie nowych danych) do CEEB za jego
pośrednictwem, co następuje w czasie czynności skutkującej koniecznością ich prowadzenia (np. kontrola). Aby to umożliwić,
osoby te otrzymują dostęp do danych zgromadzonych w CEEB (dostęp nie jest tożsamy z udostępnieniem danych z systemu), zaś
wprowadzanie danych potwierdzane jest odpowiednim komunikatem. W przypadku braku możliwości technicznych do
wprowadzenia danych przewiduje się tryb awaryjny.
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez
tak
nie
UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Zwiększenie obciążeń regulacyjnych będzie dotyczyło zarówno podmiotów z sektora prywatnego (kominiarze, osoby z
uprawnieniami budowlanymi), jak i organów administracji publicznej (gminy, powiaty, samorząd województwa, NFOŚiGW,
WFOŚiGW, WIOŚ, GIOŚ, straże gminne i miejskie). Usprawni to jednak proces gromadzenia danych w skali całego kraju w
zakresie budynków, wykorzystywanych w nich źródłach ciepła i spalania paliw, rodzaju stosowanego paliwa czy redukcji
emisji.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Informatyzacja:
System informatyczny pozwoli na gromadzenie ustandaryzowanych danych i informacji w skali całego
kraju w zakresie budynków, wykorzystywanych w nich źródłach ciepła lub spalania paliw, rodzaju
stosowanego paliwa czy redukcji emisji. Wprowadzenie danych do CEEB następuje z
wykorzystaniem elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego za pośrednictwem aplikacji
dostępowej (mobilnej lub webowej). Rozwiązanie określone w projektowanych przepisach stanowi
instrukcję postępowania dla osób wpisanych do wykazu osób uprawnionych, które po zalogowaniu do
Omówienie wpływu
systemu IT otrzymują dostęp do funkcjonalności systemu w postaci elektronicznego formularza
inwentaryzacyjnego i dokonują wprowadzenia danych (pobranie, weryfikacja, wpisanie nowych
danych) do CEEB za jego pośrednictwem, co następuje w czasie czynności skutkującej koniecznością
ich prowadzenia (np. kontrola). Aby to umożliwić, osoby te otrzymują dostęp do danych
zgromadzonych w CEEB (dostęp nie jest tożsamy z udostępnieniem danych z systemu), zaś
wprowadzanie danych potwierdzane jest odpowiednim komunikatem. W przypadku braku możliwości
technicznych do wprowadzenia danych przewiduje się tryb awaryjny.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że stosowanie przepisów § 1–6
rozporządzenia następuje od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa odpowiednio w art. 15 pkt 2 ustawy z dnia … o
zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Z art. 15 tej ustawy
wynika, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa komunikat
określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających m.in.: prowadzenie CEEB, o której mowa w art. 27a
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, na zasadach o których mowa w art. 27a ust. 1–5
tej ustawy oraz wprowadzanie danych i informacji do CEEB, o których mowa w art. 27b i art. 27c tej ustawy zmienianej.
Komunikaty, o których mowa powyżej, ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań
technicznych określonych w danym komunikacie. Etapowe uruchamianie systemu informatycznego zostanie uzależnione od
gotowości technicznej samego systemu. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie wszelkich niedogodności związanych z
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ewentualnym nieterminowym oddaniem prac wytwórczych po stronie wykonawcy systemu. Z punktu widzenia wszystkich
interesariuszy systemu informatycznego (osoby uprawnione, podmioty, którym dane będą udostępniane) rozwiązanie to stwarza
pewność i bezpieczeństwo w zakresie uruchomienia systemu, które zostanie poprzedzone odpowiednim komunikatem ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszonego z
trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Komunikat ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprowadzi się do wskazania terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających
np. uruchomienie CEEB na zasadach określonych w art. 27a ust. 1–5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów. Termin wdrożenia tych rozwiązań zostanie określony na konkretny dzień. Przyjęte podejście
wynika z doświadczeń administracji publicznej w zakresie realizacji projektów informatycznych wdrażanych przepisami prawa
na poziomie ustawy (np. CEPiK2.0) i przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu CEEB, w ramach którego
stopniowo będą uruchamiane jego kolejne funkcjonalności.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Planuje się ewaluację całości interwencji (ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw) po 3 latach od wprowadzenia zmian. Dodatkowo proponuje się oszacowanie – po pół roku od uruchomienia
poszczególnych funkcjonalności systemu IT, tj. począwszy od wdrożenia pierwszej funkcjonalności systemu (moduł
dostępowy) w ramach CEEB – zakres danych wprowadzanych do systemu IT z wykorzystaniem elektronicznego formularza
inwentaryzacyjnego, w stosunku do projektowanego zakresu danych, które powinny być wprowadzane do systemu CEEB
zgodnie z przedmiotową instrukcją postępowania. Ewaluacja efektów usług powinna nastąpić pół roku od uruchomienia każdej
z usług stworzonej na podstawie uchwalonych przepisów.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A R O Z W O J U 1)
z dnia
w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności
budynków oraz sposobu ich udostępniania
Na podstawie art. 27d ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 poz. 22, 284 i 412) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 27d
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zwanej
dalej „ustawą”, z centralnej ewidencji emisyjności budynków, zwaną dalej „ewidencją”, oraz
sposób udostępniania danych z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
§ 2. Organom Inspekcji Ochrony Środowiska, Głównemu Urzędowi Statystycznemu,
ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, ministrowi właściwemu do spraw klimatu, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska, organom Krajowej Administracji Skarbowej oraz ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.
§ 3. Instytutom badawczym, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ), Krajowemu Ośrodkowi
Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu
Instytutowi Badawczemu oraz Urzędowi Regulacji Energetyki udostępnia się dane, o których
mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy.
§ 4. Wójtom, burmistrzom, prezydentom miasta, starostom, sejmikom województwa,
marszałkom województw, wojewodom oraz regionalnym dyrektorom ochrony środowiska
udostępnia się dane, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy, uwzględniając
właściwość miejscową tego organu.
§ 5. Organom nadzoru budowlanego udostępnia się dane, o których mowa w art. 27a ust.
2 pkt 1 lit. a–d ustawy, uwzględniając właściwość miejscową tego organu.
§ 6. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotom realizującym
czynności związane z przyznaną premią, udzieloną ulgą podatkową lub udzielonym ze
środków publicznych finansowaniu albo dofinansowaniu – udostępnia się dane, o których
mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. e–g ustawy, uwzględniając właściwość miejscową podmiotu.
§ 7. Gminnym i miejskim ośrodkom pomocy społecznej oraz centrom usług społecznych
udostępnia się dane, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy, uwzględniając
właściwość miejscową tego podmiotu.
§ 8. Zakładom ubezpieczeń udostępnia się dane, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1
lit. d tiret szóste i siódme ustawy.
1)

Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

–2–
§ 9. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję, z wykorzystaniem dostępnej
funkcjonalności tego systemu w postaci modułu raportowego.
§ 10. Przepisy § 2–9 stosuje się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w
art. 15 pkt 3 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ROZWOJU

–3–
UZASADNIENIE
I.

Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia

Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji zostanie rozpoczęty od gromadzenia
jednolitych i uspójnionych danych w skali całego kraju w ramach tworzonej Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Utworzenie i uruchomienie CEEB umożliwi
gromadzenie ustandaryzowanych danych i informacji o budynkach i lokalach oraz o wykazie
osób uprawnionych. Projektowane przepisy określają zakres danych udostępnianych
podmiotom określonym w art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 poz. 22, z późn. zm.). Projektowane przepisy
nie naruszają zasad określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.
zm.), w tym zasady określonej w art. 5 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia, która stanowi, że dane
osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane – tzw. zasada ,,minimalizacji” danych.

II.

Zakres regulacji

Projektowane przepisy regulują rodzaj i zakresu danych udostępnianych z CEEB
poszczególnym podmiotom określonym w art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dodatkowo wskazuje się, że dane zgromadzone w
ewidencji udostępnia się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego tę
ewidencję, z wykorzystaniem dostępnej funkcjonalności tego systemu w postaci modułu
raportowego.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że
stosowanie przepisów § 2–9 rozporządzenia następuje od dnia określonego w komunikacie,
o którym mowa w art. 15 pkt 3 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Z art. 15 pkt 3
tej ustawy wynika, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa komunikat określający udostępnianie danych i informacji z CEEB,
na zasadach o których mowa w art. 27d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów. Komunikat, o którym mowa powyżej, ogłasza się w terminie
co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w
komunikacie. Etapowe uruchamianie systemu informatycznego zostanie uzależnione od
gotowości technicznej samego systemu. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie wszelkich
niedogodności związanych z ewentualnym nieterminowym oddaniem prac wytwórczych po
stronie wykonawcy systemu. Z punktu widzenia wszystkich interesariuszy systemu
informatycznego (osoby uprawnione, podmioty, którym dane będą udostępniane) rozwiązanie
to stwarza pewność i bezpieczeństwo w zakresie uruchomienia systemu, które zostanie
poprzedzone odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszonego z
trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Komunikat ministra właściwego do spraw budownictwa,
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planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprowadzi się do
wskazania terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających np. udostępnianie
danych
i
informacji
z
CEEB,
na zasadach o których mowa w art. 27d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów. Termin wdrożenia tych rozwiązań zostanie określony na
konkretny dzień. Przyjęte podejście wynika z doświadczeń administracji publicznej w
zakresie realizacji projektów informatycznych wdrażanych przepisami prawa na poziomie
ustawy (np. CEPiK2.0) i przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu CEEB, w
ramach którego stopniowo będą uruchamiane jego kolejne funkcjonalności.

III.

Informacje związane z procedowaniem projektu

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w
związku z czym nie podlega notyfikacji.
Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, o których
mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), w celu uzyskania
opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulaminu pracy Rady Ministrów, projekt rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji,
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju i zakresu danych 09.07.2020 r.
udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz sposobu ich
Źródło:
udostępniania
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
wspieraniu termomodernizacji i
Ministerstwo Rozwoju
remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22,
284 i 412)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
Nr … w wykazie prac legislacyjnych
…………….
Ministra Rozwoju
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
− ………..
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów stwarza realne warunki do podjęcia działań
zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji został rozpoczęty od gromadzenia
jednolitych i uspójnionych danych w skali całego kraju w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Utworzenie i uruchomienie CEEB umożliwi gromadzenie ustandaryzowanych danych i informacji o budynkach i lokalach oraz
o osobach wpisanych do wykazu osób uprawnionych. Projektowane przepisy określają zakres danych udostępnianych
podmiotowym określonym w art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Projektowane przepisy nie naruszają zasad określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z
późn. zm.), w tym zasady określonej w art. 5 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia, która stanowi, że dane osobowe muszą być
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – tzw. zasada
,,minimalizacji” danych.
Projektowane przepisy rozporządzenia regulują rodzaj i zakresu danych udostępnianych z CEEB poszczególnym podmiotom
określonym w art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dodatkowo
wskazuje się, że dane zgromadzone w CEEB udostępnia się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego
CEEB, z wykorzystaniem dostępnej funkcjonalności tego systemu w postaci modułu raportowego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Usprawnienie procesu gromadzenia jednolitych i ustandaryzowanych danych, następnie udostępnianych podmiotom wskazanym
w ar. 27d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów w celu realizacji ich
ustawowych zadań – w oparciu o funkcjonalność systemu teleinformatycznego CEEB w postaci modułu raportowego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W krajach, gdzie występuje powszechne zjawisko niskiej emisji związane z eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe w
sektorze komunalno-bytowymi (np. Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Kosowo, Macedonia), przedmiotowy problem nie został
dotychczas kompleksowo rozwiązany. Brak jest jednocześnie możliwości wskazania „uniwersalnych” rozwiązań, które zapewnią
ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza bez względu na występujące uwarunkowania w danym
kraju, tj. sytuację gospodarczą, warunki geograficzne i meteorologiczne, czy też skalę zanieczyszczenia. Znaczącą poprawę jakości
powietrza w tych krajach będzie można osiągnąć przede wszystkim przez ograniczenie poziomu niskiej emisji, co powinno
stanowić priorytet w planowanych i realizowanych działaniach naprawczych. Skala i rodzaj problemów związanych z
zanieczyszczeniem powietrza w poszczególnych państwach są bardzo zróżnicowane, m.in. z uwagi na sytuację gospodarczą, czy
też ich położenie geograficzne i powierzchnię. W konsekwencji nie ma możliwości wskazania „jedynie słusznej drogi” czy też
„złotego środka”, które zapewnią poprawę jakości powietrza bez względu na okoliczności zewnętrzne. Najwyższa Izba Kontroli
(NIK) wraz z Naczelnym Organem Kontroli Holandii (Algemene Rekenkamer), podjęły się koordynowania pierwszej
międzynarodowej kontroli nt. skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w 14 krajach Europy (Polska, Holandia,
Słowacja, Mołdawia, Gruzja, Rumunia, Kosowo, Bułgaria, Macedonia, Albania, Szwajcaria, Hiszpania, Estonia) oraz w Izraelu,
która została zaprezentowana w dokumencie pt.: „Joint report on air quality”. Wyniki kontroli międzynarodowej wskazują, że
większość krajów aktualnie nie jest przygotowana do wykonania zadań w sposób określony w krajowych rekomendacjach NIK
(vide: pkt 1). Wiele z krajów uczestniczących w audycie znajduje się na początku drogi, która ma prowadzić do poprawy jakości
powietrza i nie dysponuje danymi umożliwiającymi adekwatne zaplanowanie działań naprawczych i skuteczne zarządzanie
procesem ich wdrażania.
W wielu krajach europejskich uruchomiono programy rządowe mające na celu poprawę efektywności energetycznej przez
modernizację budynków przemysłowych i mieszkalnych. Wsparcie jest dostępne w formie ulg lub dotacji, które mogą być
stosowane do izolacji termicznej, wymiany drzwi, modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotłów) i instalacji systemów
odzyskiwania energii oraz systemów opartych na odnawialnych źródłach energii. W większości krajów europejskich brak jest
jednocześnie systemów gromadzących dane emisyjne na poziomie budynków. W Wielkiej Brytanii dane zostały zebrane w celu
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ustalenia zapotrzebowania na ciepło – nie gromadzi się danych dla celów emisyjnych. W Austrii w celu lepszego określenia emisji
z sektora z budynków opracowano dedykowane 22 wskaźniki emisyjne w zależności od źródła ciepła i spalanego paliwa, przy
czym dane te dotyczą spalania oleju, gazu, drewna oraz węgla. W przypadku danych dotyczących paliwa stałego w postaci węgla,
w Austrii istnieją tylko 2 wskaźniki dla pieca i kotła na paliwo stałe, z tego powodu, że te źródła nie są popularne w tym kraju.
Zapotrzebowanie na energię zostało wyliczone po stopniodniach (różnicy w temperaturze na zewnętrz i wewnątrz) dla 5
wskaźników. Wyliczenia dotyczą średnich krajowych, dane nie są rozkładane przestrzennie. W Czechach, w kraju, w którym
również występuje problem z jakością powietrza z tzw. sektora niskiej emisji – wyznaczono wskaźniki emisyjne z uwzględnieniem
dostępnego na wewnętrznym rynku paliw oraz ich kaloryczności. Na tej podstawie określono emisyjność w 4 typach kotłów na
paliwa stałe. Jednakże w Czechach brakuje bazy inwentaryzacyjnej budynków/lokali, dlatego dane gromadzone na poziomie
gminnym są nieprecyzyjne.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Grupa

Źródło danych

Wojewódzkie inspektoraty
ochrony środowiska

16

Dane ogólnodostępne

Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska

1

Dane ogólnodostępne

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW)

1

Dane ogólnodostępne

Wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
(WFOŚiGW)
Bank Gospodarstwa
Krajowego

16

Dane ogólnodostępne

1

Dane ogólnodostępne




Gminy (wójt, burmistrz,
prezydent miasta)

2411 gmin
66 miast na prawach
powiatu

Dane ogólnodostępne

Powiaty

314

Dane ogólnodostępne

Samorząd województwa

16

Dane ogólnodostępne

Krajowa Administracja
Skarbowa

1

Dane ogólnodostępne




Ośrodki pomocy społecznej,
centra usług społecznych

2411 gmin
66 miast na prawach
powiatu

Żródło:
http://eteryt.stat.gov.pl/eteryt/rap
orty/WebRaportZestawienie.aspx

Powiatowe inspektoraty
nadzoru budowlanego

380

Dane ogólnodostępne

Wojewódzkie inspektoraty
nadzoru budowlanego

16

Dane ogólnodostępne

Oddziaływanie

Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
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Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego

CEEB w systemie
teleinformatycznym.
Udostępnienie danych
zgromadzonych
w
CEEB w systemie
teleinformatycznym.

Dane ogólnodostępne

1

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym.
6.

Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2018 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7 8 9

Łącznie
(0-10)

0

1

1
0

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
− Źródła
finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
2018 r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
dotknięte zjawiskiem
ubóstwa energetycznego

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i

0

Brak wpływu.
Brak wpływu.

Skutki
1

2

3

5

10

Łącz
nie
(010)
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średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe,
w tym osoby z
niepełnosprawnością
oraz osoby starsze
Władze publiczne

Brak wpływu.

Regulacje dotyczące udostępniania danych z CEEB – w zakresie realizowanych
ustawowych zadań, następującym podmiotom: organom Inspekcji Ochrony
Środowiska, organom nadzoru budowlanego, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Prezesowi
Głównego Urzędu Statystycznego, instytutom badawczym, ministrowi właściwemu
do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, organom Krajowej Administracji
Skarbowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi
właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gminnym i miejskim ośrodkom pomocy
społecznej, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, wójtom, burmistrzom lub
prezydentom miasta, starostom, sejmikom województwa, marszałkom
województwa, wojewodom, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska,
regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, Urzędowi Regulacji Energetyki,
organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych
finansowania albo dofinansowania: przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych; odnawialnych
źródeł energii, o których w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.) oraz innych
przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
Udostępnienie danych powyżej wskazanym podmiotom następuje w głównej
mierze w celu oparcia się na wiarygodnych danych na potrzeby opracowywanych
programów ochrony powietrza, w tym na potrzeby tworzenia scenariuszy redukcji
emisji z sektora komunalno-bytowego w tych programach. Doprowadzi to do
optymalizacji działań podejmowanych przez samorząd terytorialny oraz
administrację rządową. Dane udostępnia się m.in. w celu obliczenia wskaźników
monitorowania skuteczności podejmowanych działań naprawczych na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem szacowania kosztów
inwestycyjnych oraz zewnętrznych (zdrowotnych) czy też wreszcie do kreowania
polityk publicznych, strategii rozwoju państwa oraz monitorowania realizacji
projektów związanych z ochroną powietrza i termomodernizacją budynków. Dane
udostępnia się w systemie teleinformatycznym obsługującym CEEB w postaci
elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Brak wpływu.

Brak wpływu.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Projektowana regulacja określa rodzaj i zakres danych udostępnianych w postaci elektronicznej z CEEB uprawnionym podmiotom
za pośrednictwem modułu raportowego.
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez
tak
nie
UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie dotyczy
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zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Zwiększenie obciążeń regulacyjnych (w pozytywnym aspekcie) będzie dotyczyło uprawnionych podmiotów wymienionych w
art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Informatyzacja:
System teleinformatyczny CEEB z zaimplementowanym modułem raportowym udostepniającym dane
w sposób elektroniczny.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że stosowanie przepisu § 2–9 rozporządzenia
następuje od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa odpowiednio w art. 15 pkt 3 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Z art. 15 tej ustawy wynika, że minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa komunikat określający dzień wdrożenia
rozwiązań
technicznych
umożliwiających
m.in.:
udostępnianie
danych
i
informacji
z
CEEB,
na zasadach o których mowa w art. 27d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Komunikat, o którym mowa powyżej, ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań
technicznych określonych w danym komunikacie. Etapowe uruchamianie systemu informatycznego zostanie uzależnione od
gotowości technicznej samego systemu. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie wszelkich niedogodności związanych z
ewentualnym nieterminowym oddaniem prac wytwórczych po stronie wykonawcy systemu. Z punktu widzenia wszystkich
interesariuszy systemu informatycznego (osoby uprawnione, podmioty, którym dane będą udostępniane) rozwiązanie to stwarza
pewność i bezpieczeństwo w zakresie uruchomienia systemu, które zostanie poprzedzone odpowiednim komunikatem ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszonego z
trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Komunikat ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprowadzi się do wskazania terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających
udostępnianie
danych
i
informacji
z
CEEB,
na zasadach o których mowa w art. 27d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Termin
wdrożenia tych rozwiązań zostanie określony na konkretny dzień. Przyjęte podejście wynika z doświadczeń administracji
publicznej w zakresie realizacji projektów informatycznych wdrażanych przepisami prawa na poziomie ustawy (np. CEPiK2.0) i
przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu CEEB, w ramach którego stopniowo będą uruchamiane jego kolejne
funkcjonalności.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Planuje się ewaluację całości interwencji (ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw) po 3 latach od wprowadzenia zmian. Dodatkowo proponuje się oszacowanie – po pół roku od uruchomienia
poszczególnych funkcjonalności systemu IT, tj. począwszy od wdrożenia funkcjonalności systemu (moduł raportowy) w ramach
CEEB – liczby wywołanych przez użytkowników raportów, w stosunku do liczby, która została zaplanowana w ramach budowy
systemu IT ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i przyjętych wskaźników i mierników
projektowych. Ewaluacja efektów usług powinna nastąpić pół roku od uruchomienia każdej z usług stworzonej na podstawie
uchwalonych przepisów.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A R O Z W O J U 1)
z dnia
w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej
ewidencji emisyjności budynków
Na podstawie art. 27e ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych udostępnianych właścicielowi
budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków, zwanej dalej „ewidencją”,
oraz informacje, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych.
§ 2. Właścicielowi budynku lub lokalu, który uwierzytelnił się w systemie
teleinformatycznym obsługującym ewidencję podając numer telefonu, adres budynku lub
lokalu oraz adres poczty elektronicznej udostępnia się:
1) dane osoby wpisanej do wykazu osób uprawnionych, o którym mowa w art. 27b ust.
2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów;
2) elektroniczną platformę rezerwacji terminu inwentaryzacji budynku lub lokalu albo
przeglądu okresowego przewodu kominowego;
3) elektroniczną platformę identyfikującą rodzaj:
a) źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanych na
potrzeby budynku lub lokalu,
b) źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
c) źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), o
nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o
którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy albo zgłoszenia, o którym mowa w
art. 152 ust. 1 tej ustawy;
4) dane o:
a) budynku lub lokalu zgromadzone w wyniku dokonanej inwentaryzacji:
– adres,
– identyfikator infrastruktury informacji przestrzenniej (idIIP),
– funkcja ogólna,
– rok budowy,
– liczba kondygnacji,
– średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych,
1)

Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).
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– obwód budynku,
– grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem,
– grubość ocieplenia stropodachu,
– grubość ocieplenia dachu,
– stopień ocieplenia ścian zewnętrznych,
– grubość ocieplenia ścian zewnętrznych,
– powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych,
– średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym,
b) o źródłach spalania paliw wykorzystywanych w budynku lub lokalu:
– rodzaj,
– nominalna moc cieplna lub elektryczna,
– rodzaj paliwa i jego roczne zużycie,
– rok montażu,
– rok produkcji,
– przeznaczenie,
– potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych,
– klasa kotła na paliwo stałe,
– sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe,
– sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe,
– urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe,
– źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczno-ruchowa lub
inne).
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w
art. 15 pkt 4 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...

MINISTER ROZWOJU
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UZASADNIENIE
I.
Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania rozporządzenia
Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji zostanie rozpoczęty od gromadzenia jednolitych i
uspójnionych danych w skali całego kraju w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków ( CEEB). Utworzenie i uruchomienie CEEB umożliwi gromadzenie
ustandaryzowanych danych i informacji o budynkach i lokalach oraz o wykazie osób
uprawnionych. Projektowane przepisy określają e-usługi dla obywateli, za pośrednictwem
których dane zgromadzone w CEEB zostaną udostępnione właścicielom budynków,
umożliwią im zamówienie przeglądu kominiarskiego oraz inwentaryzacji budynku.
Projektowane przepisy nie naruszają zasad określonych w przepisach rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w tym zasady określonej w art. 5 ust. 1 lit. c ww.
rozporządzenia, która stanowi, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz
ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – tzw. zasada
,,minimalizacji” danych.

II.
Zakres regulacji
Projektowane przepisy regulują e-usługi dla obywateli w postaci usługi: „Zamów przegląd
kominiarski” oraz „Zamów inwentaryzację budynku”.
1) „Zamów przegląd kominiarski”
Przeglądów kominiarskich rocznie powinno być – zgodnie z przepisami – w budynkach
ponad 5 mln. Z informacji uzyskanych od organizacji zrzeszających kominiarzy liczba ta jest
znacznie mniejsza i wynika z braku powszechnego respektowania przez właścicieli lub
zarządców budynków obowiązku ich dokonywania zgodnie z ustawowo określonymi
terminami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) – raz do roku dla budynków jednorodzinnych. Kształtuje się ona różnie w
zależności od położenia budynków na mapie Polski. Ostrożne oszacowania przedstawicieli
zawodu kominiarskiego wskazują, iż na terenach Polski wschodniej i części centralnej jest to
zaledwie 5–10% ogółu budynków jednorodzinnych, zaś na pozostałych obszarach Polski ok.
50–70% ogółu budynków. Zdecydowanie lepiej przedstawia się liczba przeglądów
kominiarskich dla budynków wielorodzinnych. Brak jest jednocześnie wiedzy na temat
rzeczywistej liczby przeglądów kominiarskich w budynkach w Polsce. W związku z tym, na
potrzeby analizy popytu na e-usługę, przyjęto, iż obecnie ok. 30% właścicieli budynków
poddaje swoje kominy okresowemu przeglądowi, co stanowi liczbę ok. 1,5 mln przeglądów
rocznie. W zakresie przeglądu kominiarskiego występującego w relacji między przedsiębiorcą
a właścicielem budynku, zamówienie inicjowane jest telefonicznie, a fakt jego
przeprowadzenia oraz ewentualnie zebrane dane są przechowywane lokalnie przez
przedsiębiorców, którzy wykonywali przegląd. Zatem dane te nie są zintegrowane, są
przechowywane w sposób rozproszony, a zakres przechowywanej informacji jest różny oraz

–4–
nie ma możliwości ich ponownego wykorzystania. Przedsiębiorcy świadczący te usługi nie
mają obecnie możliwości korzystania z rozwiązań informatycznych uwzględniających ich
potrzeby i łatwy kontakt z odbiorcami tych usług. Do tej pory nie został opracowany system
IT świadczący usługi, który mógłby być wdrożony i stosowany powszechnie. E-usługa
„Zamów przegląd kominiarski” umożliwi właścicielom budynków: elektroniczną rezerwację
terminu usługi przeglądu kominiarskiego, wybór wykonawcy usługi, zarządzanie terminem
realizacji przeglądu kominiarskiego (np. zmiana terminu, jej odwołanie, edytowanie danych),
pobranie dokumentu z wynikami przeprowadzonego przeglądu kominiarskiego, niezbędnego
do ubiegania się o różne formy pomocy publicznej na termomodernizację lub wymianę źródeł
ciepła w budynkach. Celem uruchomienia powtarzalnego procesu przeglądu kominiarskiego
jest z jednej strony ułatwienie właścicielowi budynku skorzystania z profesjonalnej usługi
certyfikowanej firmy, a z drugiej strony umożliwienie przedstawicielom administracji
publicznej monitorowanie stanu przeglądów kominów oraz uzyskiwanych tą drogą danych
opisujących stan budynku oraz zainstalowanych w nim źródeł ciepła.
2) „Zamów inwentaryzację budynku”
Rozpoczęcie gromadzenia w skali całego kraju jednolitych i uspójnionych danych
dotyczących budynków i pochodzących z nich źródeł emisji stanowią kluczowy element do
planowania działań naprawczych po stronie administracji publicznej, w tym przede
wszystkim administracji samorządowej. W celu zdiagnozowania źródeł niskiej emisji –
administracja rządowa przygotowuje narzędzie informatyczne, które następnie bezpłatnie
udostępni administracji samorządowej do realizacji zadań wynikających przede wszystkim z
Programów Ochrony Powietrza (POP). Gminy już obecnie są zobowiązane do inwentaryzacji
źródeł ogrzewania budynków na swoim obszarze. Obowiązek ten wynika z POP
przyjmowanych przez sejmiki województw jako działanie naprawcze w celu ograniczenia
niskiej emisji. POP opracowywane są na podstawie art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), a ich celem jest osiągnięcie
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. Zebranie, weryfikacja i
monitorowanie danych o ogrzewaniu budynków i źródłach spalania paliw jest również
niezbędne w celu wdrażania tzw. „uchwał antysmogowych” przyjmowanych na podstawie
art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Wdrożenie CEEB
stanowi wsparcie dla realizacji działań gmin w tym obszarze i umożliwi zmniejszenie
kosztów inwentaryzacji źródeł ogrzewania (koszty zleceń dla firm zewnętrznych, koszty
inwentaryzacji prowadzonych przez pracowników gminnych). Elektroniczna baza danych
będzie ułatwieniem w zbieraniu danych od mieszkańców. Dane gromadzone w CEEB będą
stanowiły również cenne źródło informacji do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, co jest zadaniem własnym gminy
wynikającym z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2020 r. poz. 833, z późn. zm.). Projektowane rozwiązanie stanowić będzie instrument
wsparcia dla podejmowanych w tym zakresie działań.
E-usługa umożliwi właścicielom budynków: elektroniczną rezerwację terminu
inwentaryzacji budynku (w zakresie cech budynku, źródeł ciepła i stosowanego opału),
zarządzanie jej terminem (np. zmianę terminu, jej odwołanie, edytowanie danych), a także
pobranie dokumentu z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji, niezbędnego do ubiegania
się o różne formy pomocy publicznej na termomodernizację /lub wymianę źródeł ciepła w
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budynkach. W procesie zamawiania inwentaryzacji budynku należy zwrócić uwagę na ważną
rolę, jaką odegrają w nim pracownicy administracji samorządowej (pracownicy urzędów
gmin, strażnicy miejscy i gminni), którzy będą świadczyli te usługi dla obywateli.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że
stosowanie przepisu § 1 i § 2 rozporządzenia następuje od dnia określonego w komunikacie,
o którym mowa w art. 15 pkt 4 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Z art. 15 pkt 4
tej ustawy wynika, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających udostępnianie danych i informacji z CEEB na zasadach, o których mowa w
art. 27e ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 22, z późn. zm.). Komunikat, o którym mowa powyżej, ogłasza się w
terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych
w komunikacie. Etapowe uruchamianie systemu informatycznego zostanie uzależnione od
gotowości technicznej samego systemu. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie wszelkich
niedogodności związanych z ewentualnym nieterminowym oddaniem prac wytwórczych po
stronie wykonawcy systemu. Z punktu widzenia wszystkich interesariuszy systemu
informatycznego (osoby uprawnione, podmioty, którym dane będą udostępniane) rozwiązanie
to stwarza pewność i bezpieczeństwo w zakresie uruchomienia systemu, które zostanie
poprzedzone odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszonego z
trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Komunikat ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprowadzi się do
wskazania terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających np. udostępnianie
danych i informacji z CEEB na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 5. Termin wdrożenia tych
rozwiązań zostanie określony na konkretny dzień. Przyjęte podejście wynika z doświadczeń
administracji publicznej w zakresie realizacji projektów informatycznych wdrażanych
przepisami prawa na poziomie ustawy (np. CEPiK2.0) i przyjęcia etapowego podejścia do
wdrożenia systemu CEEB, w ramach którego stopniowo będą uruchamiane jego kolejne
funkcjonalności.
III.
Informacje związane z procedowaniem projektu
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z
czym nie podlega notyfikacji.
Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, o których
mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), w celu uzyskania
opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulaminu pracy Rady Ministrów, projekt rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji,
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie danych udostępnianych właścicielowi
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Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów stwarza realne warunki do podjęcia działań
zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji zostanie rozpoczęty od gromadzenia
jednolitych i uspójnionych danych w skali całego kraju w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Utworzenie i uruchomienie CEEB umożliwi gromadzenie ustandaryzowanych danych i informacji o budynkach i lokalach oraz
o osobach wpisanych do wykazu osób uprawnionych. Projektowane przepisy określają e-usługi dla obywateli, za
pośrednictwem których dane zgromadzone w CEEB zostaną udostępnione właścicielom budynków, umożliwią im zamówienie
przeglądu kominiarskiego oraz inwentaryzacji budynku. Projektowane przepisy nie naruszają zasad określonych w przepisach
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w tym zasady określonej w art. 5 ust. 1 lit. c ww.
rozporządzenia, która stanowi, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do
celów, w których są przetwarzane – tzw. zasada ,,minimalizacji” danych.
Projektowane przepisy rozporządzenia regulują e-usługi dla obywateli w postaci usługi: „Zamów przegląd kominiarski” oraz
„Zamów inwentaryzację budynku”:
1) „Zamów przegląd kominiarski”
Przeglądów kominiarskich rocznie powinno być – zgodnie z przepisami – w budynkach ponad 5 mln. Z informacji uzyskanych
od organizacji zrzeszających kominiarzy liczba ta jest znacznie mniejsza i wynika z braku powszechnego respektowania przez
właścicieli lub zarządców budynków obowiązku ich dokonywania zgodnie z ustawowo określonymi terminami i przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – raz do roku dla budynków jednorodzinnych).
Kształtuje się ona różnie w zależności od położenia budynków na mapie Polski. Ostrożne oszacowania przedstawicieli zawodu
kominiarskiego wskazują, iż na terenach Polski wschodniej i części centralnej jest to zaledwie 5–10% ogółu budynków
jednorodzinnych, zaś na pozostałych obszarach Polski ok. 50–70% ogółu budynków. Zdecydowanie lepiej przedstawia się
liczba przeglądów kominiarskich dla budynków wielorodzinnych. Brak jest jednocześnie wiedzy na temat rzeczywistej liczby
przeglądów kominiarskich w budynkach w Polsce. W związku z tym, na potrzeby analizy popytu na e-usługę, przyjęto, iż
obecnie ok. 30% właścicieli budynków poddaje swoje kominy okresowemu przeglądowi, co stanowi liczbę ok. 1,5 mln
przeglądów rocznie. W zakresie przeglądu kominiarskiego występującego w relacji między przedsiębiorcą, a właścicielem
budynku, zamówienie inicjowane jest telefonicznie, a fakt jego przeprowadzenia oraz ewentualnie zebrane dane są
przechowywane lokalnie przez przedsiębiorców, którzy wykonywali przegląd. Zatem dane te nie są zintegrowane, są
przechowywane w sposób rozproszony, a zakres przechowywanej informacji jest różny oraz nie ma możliwości ich ponownego
wykorzystania. Przedsiębiorcy świadczący te usługi nie mają obecnie możliwości korzystania z rozwiązań informatycznych
uwzględniających ich potrzeby i łatwy kontakt z odbiorcami tych usług. Do tej pory nie został opracowany system IT
świadczący usługi, który mógłby być wdrożony i stosowany powszechnie. E-usługa „Zamów przegląd kominiarski” umożliwi
właścicielom budynków: elektroniczną rezerwację terminu usługi przeglądu kominiarskiego, wybór wykonawcy usługi,
zarządzanie terminem realizacji przeglądu kominiarskiego (np. zmiana terminu, jej odwołanie, edytowanie danych), pobranie
dokumentu z wynikami przeprowadzonego przeglądu kominiarskiego, niezbędnego do ubiegania się o różne formy pomocy
publicznej na termomodernizację lub wymianę źródeł ciepła w budynkach. Celem uruchomienia powtarzalnego procesu
przeglądu kominiarskiego jest z jednej strony ułatwienie właścicielowi budynku skorzystania z profesjonalnej usługi
certyfikowanej firmy, a z drugiej strony umożliwienie przedstawicielom administracji publicznej monitorowanie stanu
przeglądów kominów oraz uzyskiwanych tą drogą danych opisujących stan budynku oraz zainstalowanych w nim źródeł ciepła.
2) „Zamów inwentaryzację budynku”
Rozpoczęcie gromadzenia w skali całego kraju jednolitych i uspójnionych danych dotyczących budynków i pochodzących z
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nich źródeł emisji stanowią kluczowy element do planowania działań naprawczych po stronie administracji publicznej, w tym
przede wszystkim administracji samorządowej. W celu zdiagnozowania źródeł niskiej emisji - administracja rządowa
przygotowuje narzędzie informatyczne, które następnie bezpłatnie udostępni administracji samorządowej do realizacji zadań
wynikających przede wszystkim z Programów Ochrony Powietrza (POP). Gminy już obecnie są zobowiązane do inwentaryzacji
źródeł ogrzewania budynków na swoim obszarze. Obowiązek ten wynika z POP przyjmowanych przez sejmiki województw
jako działanie naprawcze w celu ograniczenia niskiej emisji. POP opracowywane są na podstawie art. 91 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), a ich celem jest osiągnięcie dopuszczalnych
poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. Zebranie, weryfikacja i monitorowanie danych o ogrzewaniu budynków i źródłach
spalania paliw jest również niezbędne w celu wdrażania tzw. „uchwał antysmogowych” przyjmowanych na podstawie art. 96
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Wdrożenie CEEB stanowi wsparcie dla realizacji działań gmin
w tym obszarze i umożliwi zmniejszenie kosztów inwentaryzacji źródeł ogrzewania (koszty zleceń dla firm zewnętrznych,
koszty inwentaryzacji prowadzonych przez pracowników gminnych). Elektroniczna baza danych będzie ułatwieniem w
zbieraniu danych od mieszkańców. Dane gromadzone w CEEB będą stanowiły również cenne źródło informacji do planowania i
organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, co jest zadaniem własnym gminy
wynikającym z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.).
Projektowane rozwiązanie stanowić będzie instrument wsparcia dla podejmowanych w tym zakresie działań.
E-usługa umożliwi właścicielom budynków: elektroniczną rezerwację terminu inwentaryzacji budynku (w zakresie cech
budynku, źródeł ciepła i stosowanego opału), zarządzanie jej terminem (np. zmianę terminu, jej odwołanie, edytowanie danych),
a także pobranie dokumentu z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji, niezbędnego do ubiegania się o różne formy pomocy
publicznej na termomodernizację lub wymianę źródeł ciepła w budynkach. W procesie zamawiania inwentaryzacji budynku
należy zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką odegrają w nim pracownicy administracji samorządowej (pracownicy urzędów gmin,
strażnicy miejscy i gminni), którzy będą świadczyli te usługi dla obywateli.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Usprawnienie procesu zamawiania i dokonywania przeglądów okresowych przewodów kominowych oraz inwentaryzacji
budynków w celu aktywizacji obowiązku ustawowego w tym zakresie. W konsekwencji, podjęte działania prowadzić powinny
do zwiększenia ilości dokonywanych przeglądów kominiarskich, co bezpośrednio wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców budynków.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W krajach, gdzie występuje powszechne zjawisko niskiej emisji związane z eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe w
sektorze komunalno-bytowymi (np. Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Kosowo, Macedonia), przedmiotowy problem nie został
dotychczas kompleksowo rozwiązany. Brak jest jednocześnie możliwości wskazania „uniwersalnych” rozwiązań, które zapewnią
ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza bez względu na występujące uwarunkowania w danym
kraju, tj. sytuację gospodarczą, warunki geograficzne i meteorologiczne, czy też skalę zanieczyszczenia. Znaczącą poprawę jakości
powietrza w tych krajach będzie można osiągnąć przede wszystkim przez ograniczenie poziomu niskiej emisji, co powinno
stanowić priorytet w planowanych i realizowanych działaniach naprawczych. Skala i rodzaj problemów związanych z
zanieczyszczeniem powietrza w poszczególnych państwach są bardzo zróżnicowane, m.in. z uwagi na sytuację gospodarczą, czy
też ich położenie geograficzne i powierzchnię. W konsekwencji nie ma możliwości wskazania „jedynie słusznej drogi” czy też
„złotego środka”, które zapewnią poprawę jakości powietrza bez względu na okoliczności zewnętrzne. Najwyższa Izba Kontroli
(NIK) wraz z Naczelnym Organem Kontroli Holandii (Algemene Rekenkamer), podjęły się koordynowania pierwszej
międzynarodowej kontroli nt. skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w 14 krajach Europy (Polska, Holandia,
Słowacja, Mołdawia, Gruzja, Rumunia, Kosowo, Bułgaria, Macedonia, Albania, Szwajcaria, Hiszpania, Estonia) oraz w Izraelu,
która została zaprezentowana w dokumencie pt.: „Joint report on air quality”. Wyniki kontroli międzynarodowej wskazują, że
większość krajów aktualnie nie jest przygotowana do wykonania zadań w sposób określony w krajowych rekomendacjach NIK
(vide: pkt 1). Wiele z krajów uczestniczących w audycie znajduje się na początku drogi, która ma prowadzić do poprawy jakości
powietrza i nie dysponuje danymi umożliwiającymi adekwatne zaplanowanie działań naprawczych i skuteczne zarządzanie
procesem ich wdrażania.
W wielu krajach europejskich uruchomiono programy rządowe mające na celu poprawę efektywności energetycznej przez
modernizację budynków przemysłowych i mieszkalnych. Wsparcie jest dostępne w formie ulg lub dotacji, które mogą być
stosowane do izolacji termicznej, wymiany drzwi, modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotłów) i instalacji systemów
odzyskiwania energii oraz systemów opartych na odnawialnych źródłach energii. W większości krajów europejskich brak jest
jednocześnie systemów gromadzących dane emisyjne na poziomie budynków. W Wielkiej Brytanii dane zostały zebrane w celu
ustalenia zapotrzebowania na ciepło – nie gromadzi się danych dla celów emisyjnych. W Austrii w celu lepszego określenia emisji
z sektora z budynków opracowano dedykowane 22 wskaźniki emisyjne w zależności od źródła ciepła i spalanego paliwa, przy
czym dane te dotyczą spalania oleju, gazu, drewna oraz węgla. W przypadku danych dotyczących paliwa stałego w postaci węgla,
w Austrii istnieją tylko 2 wskaźniki dla pieca i kotła na paliwo stałe, z tego powodu, że te źródła nie są popularne w tym kraju.
Zapotrzebowanie na energię zostało wyliczone po stopniodniach (różnicy w temperaturze na zewnętrz i wewnątrz) dla 5
wskaźników. Wyliczenia dotyczą średnich krajowych, dane nie są rozkładane przestrzennie. W Czechach, w kraju, w którym
również występuje problem z jakością powietrza z tzw. sektora niskiej emisji – wyznaczono wskaźniki emisyjne z uwzględnieniem
dostępnego na wewnętrznym rynku paliw oraz ich kaloryczności. Na tej podstawie określono emisyjność w 4 typach kotłów na
paliwa stałe. Jednakże w Czechach brakuje bazy inwentaryzacyjnej budynków/lokali, dlatego dane gromadzone na poziomie
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gminnym są nieprecyzyjne.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Obywatele - właściciele i Ok. 5 007 500
zarządcy budynków (w tym
przede
wszystkim
jednorodzinnych
i
wielorodzinnych
oraz
handlowo-usługowych).

Opracowanie
własne
oszacowano na podstawie danych
GUS (por. Raport GUS:
Zamieszkane
budynki
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań, Warszawa,
2013) nt. liczby budynków
zamieszkanych jednorodzinnych
i wielorodzinnych (przyjęto, że
są one równoważne z zakresem
budynków objętych CEEB).

Możliwość skorzystania
z e-usług w celu
realizacji ustawowych
obowiązków.

Przedsiębiorcy:
1) osoby z uprawnieniami
kominiarskimi - mistrzowie
kominiarscy oraz czeladnicy
kominiarscy;
2) osoby z uprawnieniami
budowlanymi
odpowiedniej
specjalności instalacyjnej;
3)
osoby
sporządzające
świadectwo
charakterystyki
energetycznej budynku;
4) osoby przeprowadzające
kontrolę stanu technicznego
systemu ogrzewania.

1) własna analiza rynku oparta
na informacjach pochodzących
z cechów kominiarskich;
2) własna analiza rynku oparta
na informacjach z Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa
zamieszczonych z Biuletynie
„Inżynier Budownictwa” (stan
na 2017 r.);
3 i 4) dane z centralnego
rejestru świadectw
charakterystyki energetycznej
budynków - prowadzonego
obecnie przez Ministra
Rozwoju.
Dane ogólnodostępne

Możliwość
powszechnego
wykonywania
realizacji
zaprojektowanych
usług.

Grupa

1) ok. 3 100
osób z
uprawnieniami
mistrzów
kominiarskich oraz ok. 6200
osób
z
uprawnieniami
czeladników kominiarskich,
2) ok. 22 000 osób;
3) 15 232 osoby;
4) 1 775 osób.




Gminy (wójt, burmistrz,
prezydent miasta)

2411 gmin
66 miast na prawach
powiatu

Możliwość
powszechnego
wykonywania
realizacji
zaprojektowanych
usług

i
e-

i
e-

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym.
6.

Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2018 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7 8 9

1
0

Łącznie
(0-10)

0

1

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
− Źródła
finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych. Zamówienie e-usługi nie jest
uzależnione od opłaty administracyjnej.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
2018 r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
dotknięte zjawiskiem
ubóstwa energetycznego

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe,
w tym osoby z
niepełnosprawnością
oraz osoby starsze

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącz
nie
(010)

Brak wpływu.
Brak wpływu.
Dokonanie przeglądu kominiarskiego lub zinwentaryzowanie budynku stanowić
będzie korzyść dla obywatela – pozwoli m.in. na dotarcie instytucjom
dofinansowującym do osób najbardziej potrzebujących, w tym ubogich
energetycznie, ze wsparciem finansowym w ramach programów pomocowych
realizowanych ze środków publicznych. Należy mieć bowiem na względzie, że na
poziomie lokalnym (województwo) obowiązują tzw. uchwały antysmogowe, które
zakazują stosowania określonego rodzaju paliwa i korzystania z pieców/kotłów
określonej klasy. I tak, od dnia 1 września 2019 r. w Krakowie zaczął obowiązywać
całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach.
Rozwiązanie takie sprawia, że należy zastosować inne rodzaje paliwa do
ogrzewania swoich domów, jak i wymienić stare niskoemisyjne kotły/piece.
Dokonanie przeglądu kominiarskiego lub zinwentaryzowanie budynku stworzy
realną możliwość dotarcia do budynku przez instytucje finansujące wymianę lub
likwidację kopciuchów w ramach różnych programów, w tym przede wszystkim
rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Wypracowane narzędzia
analityczne zaszyte w systemie teleinformatycznym, będą dostępne dla obywateli w
formie e–usług. Dostęp do e-usług wykorzystujących dane o budynkach odbywać
się będzie po podaniu danych identyfikujących właściciela budynku. Przewiduje się
bowiem udostępnianie danych zgromadzonych w CEEB w postaci elektronicznej
przy użyciu systemu teleinformatycznego – właścicielowi budynku, w zakresie
danych, które go dotyczą, po podaniu danych określonych w przepisach niniejszego
rozporządzenia, w celu autoryzacji i uwierzytelnienia. Dostęp online dla właścicieli
budynków do własnych danych przyczyni się do zlikwidowania uciążliwości
związanej obecnie z dostępem do danych dotyczących możliwych form
dofinansowania. Możliwe będzie bieżące monitorowanie informacji na temat
dostępnych środków finansowych na termomodernizację budynku lub wymianę
kotła w ramach środków publicznych. System pełni w tym zakresie rolę
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Władze publiczne

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

koordynatora przyznawanych dofinansowań środków publicznych, realizowanych
na różnych płaszczyznach – przez różne podmioty i z różnych źródeł. Centralizacja
informacji sprawi, że otrzymanie dofinansowania na termomodernizację budynku
lub wymianę kotła stanie się bardziej przystępne dla obywateli, którzy w wielu
przypadkach z uwagi na brak świadomości co do istniejących wariantów wsparcia,
nie są w stanie niestety pozyskać stosownego wsparcia finansowego.
Zaprojektowane rozwiązania umożliwią i zracjonalizują bowiem podejmowanie
decyzji inwestycyjnych przez samorządy terytorialne, które będą miały możliwość
efektywniejszego wspierania przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji na danym
terenie (ulica, dzielnica, wieś/miasto, gmina, powiat, województwo), z
uwzględnieniem potrzeb obywateli, zwłaszcza ubogich energetycznie, którzy
wymagają pomocy państwa w tym zakresie. Projekt może wpłynąć na sytuację
ekonomiczną i społeczną rodziny, gdyż poznanie potrzeb obywateli, przede
wszystkim tych ubogich energetycznie umożliwi wsparcie wymiany kotłów na
kotły węglowe piątej generacji lub na gazowe czy też wsparcie podłączenia danego
budynku do systemu ciepłowniczego. Możliwość zamówienia kominiarza ułatwi
obywatelom dostęp do osób dokonujących przeglądów okresowych przewodów
kominowych, do których w wielu miejscach w kraju dostęp jest ograniczony.
Wszystko to przyczyni się to do polepszenia jakości powietrza w gospodarstwach
domowych, zmniejszy się ryzyko wystąpienia lokalnych zjawisk smogu, co poprawi
poziom zdrowia mieszkańców Polski – zmniejszy się tym samym zachorowalność
na choroby wywoływane przez zanieczyszczenie powietrza, koszty leczenia i straty
w wyniku przedwczesnych zgonów. Inwentaryzacja budynku nie będzie podlegać
żadnej opłacie – nie wpływa więc na sytuację finansową mieszkańców budynków.
Jednocześnie wpływ projektu na osoby starsze i osoby niepełnosprawne będzie
analogiczny jak na pozostałe osoby, stosownie do powyższego opisu.
Wójt, burmistrz i prezydent miasta – konieczność realizacji zadań wynikających
przede wszystkim z POP. Gminy już obecnie są zobowiązane do inwentaryzacji
źródeł ogrzewania budynków na swoim obszarze. Obowiązek ten wynika z POP
przyjmowanych przez sejmiki województw jako działanie naprawcze w celu
ograniczenia niskiej emisji. Zebranie, weryfikacja i monitorowanie danych o
ogrzewaniu budynków i źródłach spalania paliw jest również niezbędne w celu
wdrażania tzw. „uchwał antysmogowych” przyjmowanych na podstawie art. 96
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Wdrożenie CEEB
stanowi wsparcie dla realizacji działań gmin w tym obszarze i umożliwi
zmniejszenie kosztów inwentaryzacji źródeł ogrzewania (koszty zleceń dla firm
zewnętrznych, koszty inwentaryzacji prowadzonych przez pracowników
gminnych). Elektroniczna baza danych będzie ułatwieniem w zbieraniu danych od
mieszkańców. Dane gromadzone w CEEB będą stanowiły również cenne źródło
informacji do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe na obszarze gminy, co jest zadaniem własnym gminy wynikającym
z art. 18 z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Projektowane
rozwiązanie stanowić będzie instrument wsparcia dla podejmowanych w tym
zakresie działań.
Brak wpływu.

Brak wpływu.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Projektowana regulacja określa zakres danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji emisyjności
budynków w formie e-usług.
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez
tak
nie
UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie dotyczy
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zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Zwiększenie obciążeń regulacyjnych (w pozytywnym aspekcie) będzie dotyczyło obywateli przez udostępnienie im e-usług.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Informatyzacja:
System teleinformatyczny CEEB z zaimplementowanymi e-usługami dla obywateli: „Zamów przegląd
kominiarski” oraz „Zamów inwentaryzację budynku”.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Stosowanie przepisów § 1 i § 2 rozporządzenia następuje od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 15 pkt 4
ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Z
art. 1 pkt 4 tej ustawy wynika, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z CEEB na
zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Komunikat, o którym mowa powyżej, ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań
technicznych określonych w danym komunikacie. Etapowe uruchamianie systemu informatycznego zostanie uzależnione od
gotowości technicznej samego systemu. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie wszelkich niedogodności związanych z
ewentualnym nieterminowym oddaniem prac wytwórczych po stronie wykonawcy systemu. Z punktu widzenia wszystkich
interesariuszy systemu informatycznego (osoby uprawnione, podmioty, którym dane będą udostępniane) rozwiązanie to stwarza
pewność i bezpieczeństwo w zakresie uruchomienia systemu, które zostanie poprzedzone odpowiednim komunikatem ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszonego z
trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Komunikat ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprowadzi się do wskazania terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających
udostępnianie danych i informacji z CEEB na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów. Termin wdrożenia tych rozwiązań zostanie określony na konkretny dzień. Przyjęte
podejście wynika z doświadczeń administracji publicznej w zakresie realizacji projektów informatycznych wdrażanych
przepisami prawa na poziomie ustawy (np. CEPiK2.0) i przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu CEEB, w ramach
którego stopniowo będą uruchamiane jego kolejne funkcjonalności.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Planuje się ewaluację całości interwencji (ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw) po 3 latach od wprowadzenia zmian. Dodatkowo proponuje się oszacowanie - po pół roku od uruchomienia
poszczególnych funkcjonalności systemu IT, tj. począwszy od wdrożenia funkcjonalności systemu (moduł dotyczący deklaracji)
w ramach CEEB – liczby wywołanych przez użytkowników e-usług, w stosunku do liczby, która została zaplanowana w ramach
budowy e-usług ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i przyjętych wskaźników i mierników
projektowych. Ewaluacja efektów usług powinna nastąpić pół roku od uruchomienia każdej z usług stworzonej na podstawie
uchwalonych przepisów.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Omówienie wpływu

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2020 r.

Raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
niektórych innych ustaw1
Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 51 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy
Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
I.
Przedmiot konsultacji publicznych oraz opiniowania.
Przedmiotem konsultacji publicznych był projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw (UA2).
II.
Przebieg konsultacji publicznych i podmioty, które wzięły w nich udział.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw został w dniu 29 stycznia 2020
r. skierowany do konsultacji publicznych poprzez rozesłanie go do 62 podmiotów, które mogły być zainteresowane zmianami w
obowiązujących przepisach dotyczących zmian w Programie Stop Smog oraz utworzeniem centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatkowo, projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
W trakcie konsultacji uwagi zostały zgłoszone przez następujące podmioty/osoby: Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot;
Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego; Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna; Alarm Smogowy Zielonki;
Korporacja Kominiarzy Polskich; Cech Kominiarzy Polskich; Ogólnopolska Komisja Branżowa Kominiarzy Związku Rzemiosła Polskiego;
Polski Alarm Smogowy; Krakowski Alarm Smogowy; Wielicki Alarm Smogowy; Stowarzyszenie Certyfikatów i Audytorów Energetycznych;
Pan Arkadiusz Dołęga; Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu; WiseEuropa; Polska Akademia Nauk; Pan dr inż. Bogusław
Maludziński - Audytor energetyczny KAPE nr 0032 - Politechnika Krakowska; Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.; MIWO –
Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej; Rada Główna Instytutów Badawczych; Stowarzyszenie Nowoczesne
Budynki.
Łącznie zgłoszono 41 uwag.
Podmioty, którym został przedstawiony projekt ustawy w ramach konsultacji publicznych to:
1. Bank Gospodarstwa Krajowego (sekretariatDFM@bgk.pl, sekretariatWK1@bgk.pl)
2. Związek Banków Polskich (pb@zbp.pl)
1

Nazwa projektu ustawy została zmieniona zgodnie z aktualizacją wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
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3. Unia Metropolii Polskich (biuro@metropolie.pl)
4. Związek Miast Polskich (biuro@zmp.poznan.pl)
5. Związek Powiatów Polskich (biuro@zpp.pl)
6. Unia Miasteczek Polskich (biuro.ump@podkowalesna.pl)
7. Instytut Rozwoju Miast i Regionów (sekretariat@irmir.pl)
8. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (biuro@zwrp.pl)
9. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (biuro@zgwrp.pl)
10. Instytut Techniki Budowlanej (instytut@itb.pl)
11. Polska Izba Inżynierów Budownictwa (biuro@piib.org.pl)
12. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (izba@izbaarchitektow.pl)
13. Stowarzyszenie Instytut Ekonomii Środowiska (biuro@iee.org.pl)
14. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (ine@ine-isd.org.pl)
15. Fundacja Instytut Sobieskiego (sobieski@sobieski.org.pl)
16. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (sekretariat@ios.edu.pl)
17. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (info@il-pib.pl)
18. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (office@ichpw.pl)
19. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (kape@kape.gov.pl)
20. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (nape@nape.pl)
21. Rada Główna Instytutów Badawczych (rgib@ibdim.edu.pl)
22. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (biuro@plgbc.org.pl)
23. Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (biuro@certyfikatorzy.org.pl)
24. Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa (info@dlabudownictwa.pl)
25. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (biuro@producencistyropianu.pl)
26. MIWO Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (biuro@miwo.pl)
27. Polskie Okna i Drzwi, Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów (biuro@okna.org.pl)
28. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki (biuro@snb.org.pl)
29. Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (biuro1@pprn.pl)
30. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (kbin@kbin.org.pl)
31. Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości (biuro@pfozaiwn.org)
32. Polska Federacja Rynku Nieruchomości (federacja@pfrn.pl)
33. Polski Związek Firm Deweloperskich (biuro@pzfd.pl)
34. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (biuro@zgpzitb.org.pl)
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35. Izba Projektowania Budowlanego (ipb@ipb.org.pl)
36. Związek Zawodowy Budowlani (sekretariat@zzbudowlani.pl)
37. Polski Związek Pracodawców Budownictwa (sekretariat@pzpb.com.pl)
38. Korporacja Kominiarzy Polskich (zgkkp.opole@op.pl)
39. Ogólnopolska Komisja Branżowa Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego (zrp@zrp.pl)
40. Korporacja Mistrzów Kominiarskich woj. Śląskiego (biuro@kominiarze-slask.pl)
41. Beskidzki Cech Kominiarzy (biuro@waszek.pl)
42. Krajowa Izba Kominiarzy (biuro@izbakominiarzy.pl)
43. Związek Rzemiosła Polskiego (zrp@zrp.pl)
44. Naczelna Organizacja Techniczna (sekretariat@not.org.pl)
45. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (iep@iep.org.pl)
46. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (sekretariat@igeos.pl)
47. Izba Gospodarcza Gazownictwa (office@igg.pl)
48. Krajowa Izba Biopaliw (info@kib.pl)
49. Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego (biuro@pga.org.pl)
50. Polska Izba Biomasy (biuro@biomasa.org.pl)
51. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (pigeor@pigeor.pl)
52. Polski Komitet Energii Elektrycznej (pkee@pkee.pl)
53. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (biuro@psew.pl)
54. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (sekretariat@ptez.com.pl)
55. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (sep@sep.com.pl)
56. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (biuro@seo.org.pl)
57. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (simp@simp.pl)
58. Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności – im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego (biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl)
59. Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (biuro@snwes.pl)
60. Stowarzyszenie Polskich Energetyków (wloclawek@spe.org.pl)
61. Towarzystwo Obrotu Energią (sekretariat@toe.pl)
62. Polska Izba Ekologii (pie@pie.pl)
Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
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Projekt nie dotyczy związków zawodowych i w związku z tym nie podlega opiniowaniu przez nie. Projekt nie dotyczy spraw, o których
mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).
Projekt ustawy nie wymaga notyfikacji na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt ustawy nie wymaga przedstawiania jej organom i instytucjom Unii Europejskiej w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. W szczególności regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień
podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r.
(98/415/WE) w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów
prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, str. 42).
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych
do projektu ustawy o ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
Lp.

Jednostka
redakcyjna
2

Treść uwagi

Zgłaszający uwagę

3

4

Uzasadnienie uwagi

Stanowisko
MR
5

Uwagi ogólne
1.

2.

Konieczne
byłoby
opracowanie
standardu
wymagań
audytów
termomodernizacyjnego
(energetycznego) i zobowiązanie do
jego stosowania przez audytorów,
którzy
obecnie
stosują
różne
metodologie obliczeniowe i szereg
uproszczeń mając wolną rękę w
działaniu. A wszystkim nam powinno
zależeć, by termomodernizacje były
kompleksowe i efekt ekologiczny był
optymalny, oraz by zmodernizowany
budynek
zbliżał
się
wskaźników
zapotrzebowania,
które
będą
wymagane od 31 grudnia 2020 roku
(Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury).
Projekt ZONE zapowiada się również
bardzo interesująco. Zachęcam do
rozważenia rozszerzenia systemu do
działania kompleksowego, w zakresie
Platformy do Zarządzania Energią,
obejmującego:
a. Rozlokowania budynków na mapie
(narzędzia GIS), wraz z informacjami
podstawowymi nt. budynków oraz
parametrami technicznymi;
b. Inwentaryzacja źródeł i przegród
oraz określenie klasy energetycznej
budynków;
c. Godziny pracy, sezonowość,

Obszar
Metropolitalny
Gdynia, Sopot

Gdańsk,

Uwaga nieuwzględniona
regulacji.

Obszar
Metropolitalny
Gdynia, Sopot

Gdańsk,

Uwaga wyjaśniona.

–

poza

obszarem

Zaproponowany w projekcie ustawy zakres danych
gromadzonych w CEEB stanowi odzwierciedlenie
wniosków przyjętych w ramach pilotażowego
projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczenia
Niskiej Emisji (ZONE). Zaproponowany wstępnie
zakres
danych
realizuje
tzw.
zasadę
,,minimalizacji” danych określoną w art. 5 ust. 1 lit.
c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób
fizycznych
w
związku
z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
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3.

kluczowe urządzenia: klasa i
zapotrzebowanie;
d. Dane kontaktowe do zarządcy
obiektu;
e. Zdjęcia, załączniki m.in..: dokumenty
techniczne i audyty energetyczne;
f. Parametry punktów poboru m.in.:
grupy taryfowe, moce przyłączeniowe i
umowne, dane sprzedawcy i
dystrybutora, informacja o układzie
pomiarowych i przeznaczenie mediów;
g. Baza danych odczytowych,
wydatków i archiwizacja fv
(zaczytywanie fv elektronicznych);
h. Alerty przekroczeń mocy czynnej,
biernej pojemnościowej i indukcyjnej;
i. Eksport danych PP do Excel na
potrzeby informacyjne m.in. jako
załącznik do przetargu;
j. Analiza danych zużycia i generowanie
rekomendacji;
k. Porównywanie parametrów i zużycia
z podobnymi budynkami;
l. Obsługa, bilansowanie i
monitorowanie własnej produkcji energii
(w tym klastry energii);
m. Monitoring innych wydatków m.in.
zakup opału;
n. Śledzenie parametrów wewnętrznych
i środowiskowych budynku.
Stoimy na stanowisku, że oparcie w Korporacja Mistrzów Kominiarskich
ustawie inwentaryzacji palenisk na Województwa Śląskiego
Prawie Budowlanym i oczekiwana praca
kominiarzy podczas przeprowadzania
zgodnie z art. 62 kontroli rocznych jest
bardzo dobrą i co ważne wspólnie
wypracowaną koncepcją. Jedynym
wnioskiem może być kwestia wpisania
także do Ustawy oprócz art. 62 Prawa

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, która stanowi, że
dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne
oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów,
w których są przetwarzane.

Uwaga uwzględniona.
Zakres regulacji zostanie rozszerzony o czynności
wynikające z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), polegających na
usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych
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4.

Budowlanego także i Rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków,
innych
obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719) wtedy kominiarz
kompleksowo
mogliby
wykonywać
inwentaryzacje
palenisk
zarówno
podczas kontroli jak i czyszczeń
przewodów kominowych. Nie zmienia to
jednak faktu, że oczekujemy z
niecierpliwością na przejście Ustawy
przez cały proces legislacyjny i podjęcie
wspólnych zintegrowanych działań na
terenie całego kraju za pomocą
narzędzia, nad którym także wspólnie
pracowaliśmy w Ministerstwie, które
zapewni przejrzystość i dokładność
kontroli.
Nowo
tworzona
ewidencja,
aby Polski Koncern Naftowy ORLEN
stanowiła
efektywne
narzędzie Spółka Akcyjna
gromadzące informacje o emisyjności
budynków,
a
tym
samym
być
skutecznym narzędziem w walce ze
zjawiskiem niskiej emisji, powinna
zawierać istotne informacje o wszystkich
budynkach, nie tylko zaś budynkach
mieszkalnych
czy
użyteczności
publicznej
(z
zastrzeżeniem
ograniczonej informacji w przypadku
budynków
posiadających
źródło
spalania
paliw
niewymagających
pozwoleń przewidzianych w Prawie
ochrony
środowiska).
W
celu
zdiagnozowania
i
zidentyfikowania
źródeł emisji z budynków projektowana
Centralna
Ewidencja
Emisyjności
Budynków (dalej również jako „CEEB”)

i spalinowych w okresach ich użytkowania, w
obiektach lub ich częściach, w których odbywa się
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub
gazowego.

Uwaga wyjaśniona.
W CEEB gromadzi się dane i informacje o
budynkach w zakresie źródła ciepła, źródła energii
elektrycznej oraz źródła spalania paliw. Na
poziomie aktów wykonawczych zostanie określony
szczegółowy zakres danych gromadzonych w
ewidencji, dotyczący m.in. rodzaju źródła,
nominalnej mocy cieplnej lub elektrycznej czy też
rodzaju paliwa i jego rocznego zużycia.
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powinna zawierać informacje nie tylko o
źródle spalania paliw oraz rodzaju
spalanego
paliwa,
ale
także
szczegółowo
określać
rodzaj
dopuszczalnych
paliw,
które
potencjalnie mogą być w nim spalane z
podziałem na grzewcze paliwa: ciekłe,
stałe oraz gazowe. Powinno to
prowadzić
do
zaprzestania
w
powszechnym użytku wykorzystywania
instalacji grzewczych niespełniających
wymagań technicznych, jak i używania
ciekłych
paliw
grzewczych
niespełniających
wymagań
jakościowych
stanowiących
źródło
zanieczyszczenia powietrza.
5.

6.

W tym kontekście nader ważne jest Polski Koncern Naftowy ORLEN
uwzględnienie przy tworzeniu nowych Spółka Akcyjna
narzędzi
takich
jak
CEEB
ich
optymalnego wykorzystania, w tym
także
dokonywanie
krzyżowych,
automatycznych weryfikacji danych
zawartych w centralnych bazach danych
(rejestrach)
gromadzonych
przez
centralne
organy
administracji
publicznej.
Równie
ważne
jest
zapewnienie dostępu do tych danych
centralnym organom administracji takim
jak na przykład Krajowa Administracja
Skarbowa oraz
Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki.

Uwaga uwzględniona.

W pierwszej kolejności należy podnieść, Polski Koncern Naftowy ORLEN
że aby tworzona CEEB była efektywnym Spółka Akcyjna
narzędziem, w którym gromadzone
będą informacje o budynkach, CEEB
musi zawierać informacje o wszystkich
budynkach, nie tylko o budynkach

Uwaga wyjaśniona.

Prezes URE zostanie uwzględniony w katalogu
podmiotów wskazanych w art. 27d ust. 1
projektowanej ustawy (pkt 25). Organy Krajowej
Administracji Skarbowej zostały wskazane w pkt 12
ww. przepisu.

W rubryce nr 2 OSR zostało wyjaśnione, że w
CEEB będą gromadzone dane o wszystkich
budynkach: „W systemie będą gromadzone dane o
wszystkich budynkach, w których eksploatowane są
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mieszkalnych
czy
użyteczności
publicznej.
Mając
na
względzie
opublikowany Projekt Ustawy nie jest w
pełni jasne, czy projektowana CEEB ma
uwzględniać wszystkie budynki, czy
tylko
budynki
mieszkalne
oraz
użyteczności publicznej, stąd w naszej
ocenie powinno to zostać wyrażane
wprost, że zakres CEEB powinien
zawierać informacje o wszystkich
budynkach. CEEB wychodzi naprzeciw
potrzebie
utworzenia
spójnej
i
kompleksowej informacji o źródłach
spalania paliw, która powinna pozwolić
zastosować odpowiednie środki do
zniwelowania źródeł niskiej emisji, a tym
samym realizacji naczelnego założenia
programu poprawy jakości powietrza.
Podkreślenia wymaga okoliczność, że
cel
nowelizacji
może
zostać
zniweczony, jeżeli CEEB nie uwzględni
wszystkich budynków, zwłaszcza tych,
które nie posiadają źródeł spalania paliw
regulowanych przez Prawo ochrony
środowiska. W naszej ocenie nie można
doprowadzić do sytuacji, gdy nie będą
ewidencjonowane
budynki,
które
również mogą i często stanowią źródło
emisji
emitowanego
w
Polsce
szkodliwego dla zdrowia pyłu PM2,5
oraz
emisji
wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych, w tym
rakotwórczego
benzo[a]pirenu.
Niejednokrotnie
budynki
typowo
mieszkalne
jednorodzinne
lub
wielorodzinne, posiadające domowe
systemy grzewcze, są wykorzystywane
do
prowadzenia
działalności

źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1MW. Decydującym kryterium
pozostaje
bowiem
moc
cieplna
źródła
wykorzystywanego w budynku – nie więcej niż 1
MW. Kryterium wpisu źródła spalania paliw do
systemu jest moc źródła, niezależnie od formy
prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę
prywatną czy przedsiębiorcę. Ewidencją zostaną
więc objęte również takie budynki jak małe lokalne
ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod
warunkiem,
że
nominalna
moc
cieplna
wykorzystywanego źródła spalania paliw nie
przekracza 1MW.” Zgodnie z projektowanym
rozwiązaniem i danymi przekazywanymi z systemu
referencyjnego BDOT10k inwentaryzacja dotyczyć
będzie następujących budynków:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne (BUBD01)
2) budynki o dwóch mieszkaniach (BUBD02)
3) budynki o trzech i więcej mieszkaniach
(BUBD03)
4) budynki zbiorowego zamieszkania (BUBD04)
5) budynki hoteli (BUBD05)
6)
budynki
zakwaterowania
turystycznego,
pozostałe (BUBD06)
7) budynki biurowe (BUBD07)
8) budynki handlowo ‐ usługowe (BUBD08)
9) zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
(BUBD12)
10) budynki szkół i instytucji badawczych (BUBD15)
11) budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
(BUBD16)
12) budynki kultury fizycznej (BUBD17)
13) budynki gospodarstw rolnych (BUBD18)
14) budynki przeznaczone do sprawowania kultu
religijnego i czynności religijnych (BUBD19)
15) obiekty budowlane wpisane do rejestru
zabytków
i
objęte
indywidualną
ochroną
konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne
dobra kultury (BUBD20)
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gospodarczej. Dlatego również takie
budynki powinny być przedmiotem
zainteresowania
projektodawców
zarówno
w
zakresie
działań
przewidzianych w ramach Funduszu
Termomodernizacji i Remontów, jak
również w CEEB.

7.

Ponadto CEEB powinna również Polski Koncern Naftowy ORLEN
zawierać dodatkowe informacje, gdy Spółka Akcyjna
dany budynek jest wykorzystywany do
określonych
rodzajów
działalności
gospodarczej, o rodzaju tej działalności.
Wydaje się, że ewidencja w pełnym
zakresie wszystkich budynków wraz z
informacją o prowadzonej w nich
działalności gospodarczej byłaby zbyt
dalece
idącym
obowiązkiem
ewidencyjnym. Dlatego, w ocenie PKN
ORLEN,
obowiązkiem
ewidencjonowania
dodatkowych
informacji o rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej powinny być
objęte takie rodzaje działalności, w toku
wykonywania
których
istnieje
podwyższone ryzyko wykorzystywania
jako paliwo opałowe niedozwolonych
paliw takich jak np. oleje odpadowe, np.
w
warsztatach
samochodowych,
punktach serwisowych wymiany olejów,
itp. Powiązanie danych ujawnionych w

16) pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej
nie wymienione (BUBD21).
Projektowane
rozwiązanie
nie
przewiduje
gromadzenia danych pochodzących z sektora
wytwórczego i przemysłowego, albowiem ten
obszar został już uregulowany w ustawie Prawo
ochrony środowiska i dotyczy źródeł spalania paliw
powyżej 1 MW (tzw. wysoka emisja) –
wymagających stosownego pozwolenia, o którym
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 albo zgłoszenia, o
którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.
Niezależnie od powyższego w CEEB będą również
gromadzone dane o budynkach i lokalach w
zakresie źródła ciepła, w tym zasilania z sieci
ciepłowniczej oraz źródła energii elektrycznej
wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu.
Uwaga wyjaśniona.
Zaproponowany w projekcie ustawy zakres danych
gromadzonych w CEEB stanowi odzwierciedlenie
wniosków przyjętych w ramach pilotażowego
projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczenia
Niskiej Emisji (ZONE). Zaproponowany wstępnie
zakres
danych
realizuje
tzw.
zasadę
,,minimalizacji” danych określoną w art. 5 ust. 1 lit.
c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób
fizycznych
w
związku
z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, która stanowi, że
dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne
oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów,
w których są przetwarzane.
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Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) w
zakresie miejsca/adresu prowadzonej
działalności oraz rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej mogłoby
również nastąpić np. w zakresie kodów
PKD:
- PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa
pojazdów
samochodowych,
z
wyłączeniem motocykli;
- PKD 71.20.B Wykonywanie badań
silników, pojazdów samochodowych itp.;
- PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i
detaliczna motocykli, ich naprawa i
konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i
detaliczna części i akcesoriów do nich.
W
przypadku
przedsiębiorców
podlegających
obowiązkom
rejestrowym KRS powinno to mieć
zastosowanie odpowiednio do miejsc
oraz kodów PKD ujawnionych w
Krajowym Rejestrze Sądowym, choć w
przypadku KRS ujawniony przedmiot
działalności gospodarczej nie musi być
ujawniany w pełnym zakresie – ustawa
przewiduje ograniczenie do 10 kodów
PKD. Również w przypadku budynków
oddawanych w najem lub dzierżawę lub
w inny sposób do używania informacja o
prowadzonej faktycznie działalności w
danym budynku powinna być ujawniana
w CEEB.
Zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym, oleje odpadowe powinny być
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w pierwszej kolejności poddawane
procesom regeneracji. W praktyce
mamy do czynienia z dużą skalą
nieprawidłowości w tym zakresie.
Rocznie spalanych jest co najmniej
kilkadziesiąt tysięcy ton olejów w
nieprzystosowanych
do
tego
instalacjach, co powoduje emisję wielu
silnie toksycznych substancji2. Jednym
ze źródeł emisji dioksyn i furanów do
atmosfery jest spalanie odpadów, w tym
olejów odpadowych, w instalacjach do
tego
nieprzystosowanych
(np. w warsztatach samochodowych czy
też w przydomowych kotłowniach, czyli
źródła niskiej emisji). Oleje odpadowe
powstają w obrocie gospodarczym m.in.
w wyniku wymiany zużytych olejów,
awarii instalacji i urządzeń oraz w
wyniku ich usuwania, między innymi, z
pojazdów wycofanych z eksploatacji.
8.

CEEB powinna – obok aktualnie Polski Koncern Naftowy ORLEN
przewidzianego w Projekcie ustawy – Spółka Akcyjna
źródła spalania paliw i rodzaju paliwa,
które jest spalane, zawierać również
szczegółowo
określony
rodzaj
dopuszczalnych paliw, które mogą być w
danym źródle spalane z podziałem na
paliwa stałe, ciekłe oraz gazowe i
możliwym zastosowaniem uniwersalnej
klasyfikacji rodzajów paliw grzewczych
w oparciu o nomenklaturę scaloną (kody
CN)3, co pozwoli w jednolity sposób

Uwaga wyjaśniona.
W CEEB gromadzi się dane i informacje o
budynkach w zakresie źródła ciepła, źródła energii
elektrycznej oraz źródła spalania paliw. Na
poziomie aktów wykonawczych zostanie określony
szczegółowy zakres danych gromadzonych w
ewidencji, dotyczący m.in. rodzaju źródła,
nominalnej mocy cieplnej lub elektrycznej czy też
rodzaju paliwa i jego rocznego zużycia.

Raport UNGC Polska „Gospodarka Olejami Zużytymi – propozycje zmian do ustawy“ dostępny na: https://ungc.org.pl/aktualnosci/prezentacja-raportu-gospodarka-olejami-zuzytymipropozycje-regulacji-2/ (również jako „Raport UNGC”).
3 Ustanowionej Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 22 października 2019 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.
2
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identyfikować te źródła spalania i
rodzaje paliw przez wszystkie organy
kontroli, dla których kody CN mają już w
chwili
obecnej
powszechne
zastosowanie w ramach realizowanych
zadań własnych, a także umożliwi w
prosty sposób dokonywanie krzyżowej
kontroli danych zawartych w rejestrach.
Projekt ustawy odwołuje się do definicji
przewidzianej w art. 157a ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska4 (dalej
również
jako
„Prawo
ochrony
środowiska”), zgodnie z którą źródłem
spalania paliw jest „część instalacji
spalania paliw będącą stacjonarnym
urządzeniem technicznym, w którym
następuje utlenianie paliw w celu
wytworzenia
energii”,
formułując
dodatkowe kryteria w postaci nominalnej
mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, oraz
niewymagające pozwolenia, o którym
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 albo
zgłoszenia, o którym mowa w art. 152
ust. 1 Prawa ochrony środowiska (art.
27a ust. 2 pkt 1 lit. c).
Tylko kompleksowa informacja o
spalanych
paliwach
oraz
dopuszczalnych
paliwach
będzie
stanowić punkt wyjścia do podjęcia
działań kontrolnych przez uprawnione
organy.
9.

4

Od dnia 1 marca 2020 r. obrót olejami Polski Koncern Naftowy ORLEN
opałowymi w całości będzie podlegać Spółka Akcyjna

Uwaga wyjaśniona.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.
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monitorowaniu
w
ramach
elektronicznego
systemu
przetwarzającego dane o przewozie
towarów (dalej również jako „system
SENT”), o którym mowa w ustawie z
dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów5 oraz w ustawie z
dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym 6, a podmioty zużywające te
oleje,
są
zobowiązane
do
zarejestrowania posiadanych urządzeń
grzewczych we właściwym w zakresie
akcyzy
urzędzie
skarbowym 7
i
uzyskania statusu tzw. zużywającego
podmiotu olejowego.

Rozwiązanie zaprojektowane w art. 27a ust3 pkt 2
lit. c tworzy możliwość integracji systemów – baz
danych podmiotów przetwarzających dane w
ramach swojej działalności, w zakresie określonym
przez projektowaną ustawę.

Kwestią otwartą na tym etapie
wdrażania rozwiązań systemu SENT dla
olejów opałowych jest możliwe objęcie
nim w przyszłości także równie istotnego
segmentu paliw grzewczych, jakim jest
gaz płynny LPG do celów grzewczych.
Należy
więc
stworzyć
taką
funkcjonalność pomiędzy systemem
SENT/rejestrem urządzeń grzewczych a
CEEB, która za pomocą narzędzi
informatycznych pozwoli w prosty
sposób zestawić dane zawarte w
SENT/rejestrze urządzeń grzewczych
dotyczące zarejestrowanych urządzeń
wykorzystujących olej opałowy do celów
grzewczych
z
informacjami
o
odpowiadającym mu budynku, jego
źródle
spalania
paliw
oraz
Dz.U. z 2018 r. poz. 2332, z późn. zm.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.
7 Art. 16b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.).
5
6
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szczegółowym opisie paliw, które mogą
być spalane w danej instalacji. Takie
rozwiązanie powinno również umożliwić
uprawnionym organom weryfikację, czy
dane urządzenie grzewcze ujawnione w
CEEB zostało zarejestrowane we
właściwym w zakresie akcyzy urzędzie
skarbowym.
Proponowane połączenie tworzonych
centralnych baz danych wydaje się
optymalnym rozwiązaniem w świetle
zdiagnozowania
i
zidentyfikowania
źródeł emisji z budynków. Wydaje się to
również
optymalne
wykorzystanie
tworzonych baz danych w świetle stale
postępującej cyfryzacji funkcjonowania
administracji publicznej.
10. W celu stworzenia ram prawnych Polski Koncern Naftowy ORLEN
umożliwiających
szeroki
dostęp Spółka Akcyjna
organów administracji do centralnie
tworzonych baz danych wśród organów
administracji
publicznej
mających
dostęp do danych i informacji CEEB
powinien również znajdować się Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki.

Uwaga uwzględniona.

11. W ocenie PKN Orlen, należy również Polski Koncern Naftowy ORLEN
rozważyć, czy filar w postaci Funduszu Spółka Akcyjna
Termomodernizacji
i
Remontów
Programu Stop Smog nie powinien
obejmować również budynków (lokali),
które są lub mogą być wykorzystywane
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej. Należy mieć na uwadze,
iż niejednokrotnie budynki typowo
mieszkalne
jednorodzinne
lub
wielorodzinne, posiadające domowe

Uwaga wyjaśniona.

URE zostanie uwzględnione w katalogu podmiotów
wskazanych w art. 27d ust. 1 projektowanej ustawy
(pkt 25).

Osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą nie są wykluczone z możliwości
ubieganie się o wsparcie w ramach Programu.
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systemy grzewcze, są wykorzystywane
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej. Nie można również
wykluczyć sytuacji, gdy tylko część
takiego budynku jest wykorzystywana
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej. Nie znajduje więc
uzasadnienia
wyłączenie
takich
budynków,
które
po
spełnieniu
przewidzianych w Projekcie Ustawy
kryteriów, kwalifikowałaby się do
uczestnictwa w tym programie.
Wymaga podkreślenia, że wyłączenie
ww. budynków może stanowić realną
przeszkodę w eliminacji zjawiska
smogu, w tym przede wszystkim tzw.
niskiej emisji pochodzącej z sektora
komunalno-bytowego.
12. Popierając zaproponowane zmiany w Alarm Smogowy Zielonki
zakresie
centralnej
emisyjności
budynków zwracamy się z wnioskiem o
stworzenie
dodatkowego
kanału
zasilania bazy danych, a mianowicie
wprowadzenie obowiązkowej rejestracji
posiadanego urządzenia na paliwo
stałe.
Obowiązek
taki
powinien
spoczywać na każdym kto jest jego
użytkownikiem. Wprowadzenie takiego
obowiązku,
wzorem
rejestracji
samochodu, znacząco przyspieszy i
ułatwi proces inwentaryzacji.

Uwaga uwzględniona.

13. Po pierwsze wskazuję, iż zastrzeżenia Korporacja Kominiarzy Polskich;
środowiska
zrzeszającego
m.in. Cech Kominiarzy Polskich
mistrzów
kominiarskich
budzi
w
szczególności
okoliczność,
że
wykonywanie przez osoby uprawnione

Uwaga wyjaśniona.

W art. 1 pkt 11 dodaje się art. 27 g regulację
związaną z obowiązkiem rejestracji kotła – źródła
ciepła lub źródła spalania paliw poprzez złożenie
odpowiedniej deklaracji.

Uzasadnienie ustawy
administracyjnych.

odnosi

się

do

opłat
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(zob. art. 27b ust 1 projektowanej
ustawy)
czynności
inwentaryzacji
budynków i następnie wprowadzenie
tych danych do CEEB, następuje niejako
obok wykonywania swoich ustawowych
obowiązków. Jak zakłada uzasadnienie
do projektu ustawy tu cyt. Wykonując
swe ustawowe obowiązki, osoba
uprawniona
dokona
dodatkowo
inwentaryzacji budynku stosownie do
projektowanych
rozwiązań.
Inwentaryzacja budynku nie będzie
podlegać żadnej opłacie – nie wpływa
więc
na
sytuację
finansową
mieszkańców budynków. Projektowane
rozwiązanie opiera się na dokonywaniu
inwentaryzacji
„przy
okazji”
wykonywania
innych
czynności
ustawowych przez uprawnione osoby
(zob. strona 13 uzasadnienia ustawy). W
dalszej kolejności wprost wskazuje się,
że powyższy obowiązek dotyczy
przeprowadzających
kontrolę
przewodów (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych) o której mowa w art. 62
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane w zakresie
tej kontroli. Uprawnionymi pozostają
osoby
posiadające
odpowiednie
kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim tj.
mistrzowie kominiarscy oraz osoby z
uprawnieniami
budowlanymi
odpowiedniej specjalności. W związku z
powyższym przyjdzie wskazać, że
projekt ustawy narzuca m.in. na
mistrzów w rzemiośle kominiarskim
dodatkowe obowiązki. Projekt ustawy
wprost zakłada, że powyższy obowiązek
wykonywany ma być bez dodatkowych
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opłat. Przyjąć w tym miejscu należy, że
zdecydowana większość mistrzów w
rzemiośle kominiarskim wykonuje swoje
obowiązki w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej. Sposób
ustalania
wynagrodzenia
za
przeprowadzone
przez
mistrzów
kominiarskich czynności w ramach
przyznanych im ustawowo kompetencji nie jest regulowany przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Obowiązują tutaj zasady wolnego rynku.
To z kolei powoduje, że nałożenie
kolejnych obowiązków na mistrzów
kominiarskich, przy założeniu, ze
wykonywane mają być one bez
dodatkowych
opłat
budzi
wśród
Środowiska
kominiarskiego
spore
zastrzeżenia. Mając powyższe na
uwadze,
wnoszę
o
rozważenie
usunięcia z uzasadnienia projektu do
ustawy
powyższych sformułowań
dotyczących bezpłatnego wykonywania
obowiązków w zakresie inwentaryzacji
budynków i wprowadzenia danych do
CEEB.
14. Po drugie przy okazji konsultowania Korporacja Kominiarzy Polskich
projektu powyższej ustawy zwracam Cech Kominiarzy Polskich
uwagę art. 34 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 7I9 z poźn.
zm.).
Powyższy
przepis
Rozporządzenia
ustanawia
czasookresy, w których powinno się
usuwał zanieczyszczenia z przewodów
dymowych i spalinowych tj. 1) od

Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga poza obszarem regulacji.
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palenisk zakładów zbiorowego żywienia
i usług gastronomicznych co najmniej
raz na miesiąc, jeżeli przepisy
miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem
stałym niewymienionych w pkt 1 - co
najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem
płynnym i gazowym
niewymienionych w pkt 1 - co najmniej
raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach łub ich częściach, o
których mowa w ust. 1 usuwa się
zanieczyszczenia
z
przewodów
wentylacyjnych co najmniej raz w roku,
jeżeli większa częstotliwość nie wynika z
warunków użytkowych. (zob. § 34 ust. 1
i 2 Rozporządzenia). Przepis z § 34 ust.
3
Rozporządzenia
zakłada,
że
powyższe czynności wykonują osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie.
W związku z tym, wnoszę o rozważenie
zamiany § 34 ust. 4 Rozporządzenia,
który
zakłada,
że
usuwanie
zanieczyszczeń z przewodów w
dymowych,
spalinowych
i
wentylacyjnych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych
oraz
obiektów
budowlanych
budownictwa
zagrodowego i letniskowego - nie musi
być
wykonywane
przez,
osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie.
Powoduje to tymczasem nieprawidłową
sytuację polegającą w konsekwencji na
samodzielnym czyszczeniu powyższych
przewodów kominowych przez ich
właścicieli
lub
użytkowników
ewentualnie zaniechania powyższego
obowiązku. Jednocześnie wskazuję, że
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środowisko zrzeszające mistrzów w
rzemiośle
kominiarskim
ściśle
współpracuje z strukturami Państwowej
Straży Pożarnej oraz ochotniczej Straży
Pożarnej.
Jak
wynika
zaś
z
prowadzonych przez powyższe służby
statystyk, w ślad za tym przekazanych
informacji znaczna liczba pożarów w
budynkach jednorodzinnych wynika z
nieprawidłowe
usuwania
zanieczyszczeń
z
przewodów
dymowych,
spalinowych
i
wentylacyjnych lub zaniechania tego
obowiązku przez właścicieli, czy
użytkowników. Powyższe przekłada się
również W sposób bezpośredni na
możliwość zapewnienia jak najlepszego
standardu
bezpieczeństwa
oraz
prawidłowego użytkowania. W ślad za
tym proponuję aby rozważyć zmianę
powyższego przepisu w ten sposób, ze
obowiązek wynikający z § 34 ust. 4
dokonywany będzie co najmniej dwa
razy w roku oraz wykonany musi być
przez osoby posiadające kwalifikacje
kominiarskie.
15. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę, Ogólnopolska Komisja
że konsultowana ustawa dotyczy przede Kominiarzy
Związku
wszystkim budynków jednorodzinnych w Polskiego
których to kominiarze odgrywają
marginalną rolę przez zapis znajdujący
się § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
Powyższy przepis Rozporządzenia
zakłada, że usuwanie zanieczyszczeń z

Branżowa
Rzemiosła

Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga poza obszarem regulacji.
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przewodów dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych
oraz
obiektów
budowlanych
budownictwa
zagrodowego i letniskowego- nie musi
być
wykonywane
przez
osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie.
Powoduje to tym czasem pewnego
rodzaju
patologię
polegającą
w
konsekwencji
na
samodzielnym
czyszczeniu powyższych przewodów
kominowych przez ich właścicieli lub
użytkowników, ewentualnie zaniechania
powyższego obowiązku. Jednocześnie
wskazujemy, że środowisko zrzeszające
mistrzów w rzemiośle kominiarskim
ściśle współpracuje z strukturami
Państwowej Straży Pożarnej oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak
wynika zaś z prowadzonych przez
powyższe służby statystyk, a w ślad za
tym przekazanych informacji, znaczna
liczba
pożarów
w
budynkach
jednorodzinnych
wynika
z
nieprawidłowego
usuwania
zanieczyszczeń
z
przewodów
dymowych,
spalinowych
i
wentylacyjnych lub zaniechania tego
obowiązku przez właścicieli, czy
użytkowników. Powyższe przekłada się
również w sposób bezpośredni na
możliwość zapewnienia jak najlepszego
standardu
bezpieczeństwa
oraz
prawidłowego użytkowania. Powyższy
przepis Rozporządzenia ustanawia
również czasookresy,
w których
powinno się usuwać zanieczyszczenia z
przewodów dymowych i spalinowych tj.
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1) od palenisk zakładów zbiorowego
żywienia i usług gastronomicznych – co
najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy
miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem
stałym niewymienionych w pkt 1 – co
najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem
płynnym i gazowym niewymienionych w
pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy. 2.
W obiektach lub ich częściach, o których
mowa
w
ust.
1,
usuwa
się
zanieczyszczenia
z
przewodów
wentylacyjnych co najmniej raz w roku,
jeżeli większa częstotliwość nie wynika z
warunków użytkowych (zob. § 34 ust. 1 i
2 Rozporządzenia).
W ślad za tym proponujemy, aby
rozważyć zmianę powyższego przepisu
w ten sposób, że obowiązek wynikający
z § 34 ust. 4 dokonywany będzie co
najmniej 2 razy w roku oraz
wykonywanie musi być przez osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie w
odniesieniu do „budynków mieszkalnych
jednorodzinnych
oraz
obiektów
budowlanych
budownictwa
zagrodowego i letniskowego” Natomiast
w pozostałych budynkach pozostawić
istniejące czasookresy czyszczeń oraz
wykonywanie
ich
przez
osoby
posiadające kwalifikacje w zawodzie
kominiarz. W tym miejscu pragniemy
zauważyć, że na terenie Polski znaczna
część budynków ogrzewana jest
wyłącznie opalana paliwem stały, (ciepło
użytkowe, ciepła woda użytkowa oraz
sposób przygotowywania posiłków)
związku z czym przewody kominowe
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eksploatowane są w tych budynkach
przez cały rok – w tych budynkach
należy ze względów bezpieczeństwa
pozostawić
istniejące
czasookresy
czyszczeń przewodów kominowych.
16. Zwracamy się z wnioskiem o stworzenie
dodatkowego kanału zasilania bazy
danych, a mianowicie wprowadzenie
obowiązkowej rejestracji posiadanego
urządzenia na paliwo stałe. Obowiązek
taki powinien spoczywać na każdym kto
jest jego użytkownikiem. Wprowadzenie
takiego obowiązku, wzorem rejestracji
samochodu, znacząco przyspieszy i
ułatwi
proces
inwentaryzacji.
Urządzenia spalające paliwa stałe są
bezspornie
główną
przyczyną
zanieczyszczenia pyłem zawieszonym
oraz
wielopierścieniowymi
węglowodorami aromatycznymi w skali
kraju. Jednocześnie nie są one w
dostatecznym stopniu nadzorowane i
utrzymywane. Obowiązek corocznych
przeglądów
wynikający
z
prawa
budowlanego jest realizowany w
niewielkim stopniu przez właścicieli
takich urządzeń. Skutkiem tego jest nie
tylko zanieczyszczenie powietrza, ale
również ponad 11 tysięcy pożarów
odkominowych
polskich
domów
każdego roku.
17. Poziom dotacji z budżetu państwa.
Proponowany
program
zakłada
maksymalny poziom wsparcia w postaci
dotacji z budżetu Państwa na poziomie
37 100 zł/budynek. Typowy koszt
termomodernizacji
budynku
jednorodzinnego to koszt od 80 do 150
tyś zł. Przy proponowanym poziomie

Polski Alarm Smogowy, Krakowski
Alarm Smogowy, Wielicki Alarm
Smogowy

Uwaga uwzględniona.

Stowarzyszenie
Certyfikatów
Audytorów Energetycznych

Uwaga nieuwzględniona.

i

W art. 1 pkt 15 dodaje się art. 27 g regulację
związaną z obowiązkiem rejestracji kotła – źródła
ciepła lub źródła spalania paliw poprzez złożenie
odpowiedniej deklaracji.

Biorąc pod uwagę ograniczony budżet nie jest
możliwe zwiększenie kwoty dofinansowania
przedsięwzięcia do kwoty 50.000 zł na budynek
pochodzących z budżetu Państwa.
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wsparcia, Gminy chcące realizować
program będą musiały pokryć min. 50%
realnych kosztów termomodernizacji.
Dla realizacji termomodernizacji 100
budynków, Gmina będzie musiała
wydać z własnego budżetu min 5 mln zł.
Proponujemy podniesienie dotacji z
budżetu
Państwa
do
poziomu
50 000zł/budynek
18. Poziom
likwidacji
urządzeń Stowarzyszenie
Certyfikatów
niespełniających
standardów Audytorów Energetycznych
niskoemisyjnych. Program zakłada
konieczność wymiany lub likwidacji
źródeł niskoemisyjnych na poziomie min
80%. Proponujemy obowiązek likwidacji
źródeł niespełniających standardów
niskoemisyjnych
we
wszystkich
budynkach.

19. Minimalna
liczba
budynków
umożliwiająca
aplikowanie
do
programu. Obecnie założenia programu
obniżają próg do 1% i min 30 budynków.
Niestety dla części Gmin to zbyt duża
grupa
budynków.
Proponujemy
określenie minimalnej liczby budynków
na poziomie 50 budynków, a w
przypadku Gmin gdzie liczba domów
jednorodzinnych nie przekracza 5 000
aplikowanie do programu byłoby
możliwe przy 20 budynkach.
20. Zmniejszenie zapotrzebowania na
energię.
Proponujemy
określenie
celu
redukcyjnego,
zmniejszenia
zapotrzebowania na energię dla potrzeb
c.o. i c.w.u. na poziomie 40% w skali

Stowarzyszenie
Certyfikatów
Audytorów Energetycznych

i

Uwaga nieuwzględniona.

i

Należy mieć na względzie, że część osób ubogich
energetycznie
mogła
dokonać
już
wymiany/likwidacji źródła ciepła (np. z innych
programów), dlatego należy im umożliwić
przeprowadzenie termomodernizacji. Takie osoby
będą mogły stanowić do 20% w jednym
porozumieniu. Pozostała część (min. 80%) musi
obejmować
budynki,
w
których
będzie
wymieniane/likwidowane
źródło
ciepła
niespełniające standardów niskoemisyjnych.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Proponuje się zmienić m.in. limit budynków na 1%
lub 20 budynków. Natomiast dla miast pow. 100 tys.
mieszkańców, dotychczasowe zapisy pozostaną
bez zmian, tzn. pozostanie brak minimalnego limitu
budynków.

Stowarzyszenie
Certyfikatów
Audytorów Energetycznych

i

Uwaga nieuwzględniona.
Biorąc pod uwagę grupę docelową (gospodarstwa
domowe ubogie energetycznie), w tym wynikający
z tego ogólny stan budynków zamieszkiwanych
przez te gospodarstwa oraz maksymalny średni
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całego projektu i min. 35% dla każdego
z budynków.
21. Limit przyznawanych dotacji.
Stowarzyszenie
Certyfikatów
Proponujemy zapis, że jedna osoba Audytorów Energetycznych
może tylko raz zostać beneficjentem
programu. Ponadto, jeżeli potencjalny
beneficjent posiada więcej niż jedną
nieruchomość to nie może być
beneficjentem programu.

i

budżet na 1 budynek (53 000 zł), osiągnięcie 30%
oszczędności energii staje się najbardziej realne.
Uwaga wyjaśniona.

22. Centralna Ewidencja Emisyjności
Stowarzyszenie
Certyfikatów
Budynków.
Audytorów Energetycznych
Proponowana
forma
Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków jest
bardzo mało sensowna. Tą funkcję
może
spełniać
odpowiednio
zmodyfikowany
Centralny
Rejestr
Świadectw
Charakterystyki
Energetycznej.

i

Biorąc pod uwagę perspektywę programu (do 2024
r.) praktycznie nie będzie możliwe dwukrotne
skorzystanie z programu bez konieczności zwrotu
kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego na
podstawie art. 11f ust. 1. Natomiast kwestia
posiadania innych nieruchomości jest weryfikowana
w ramach kryterium majątkowego, które będzie
ograniczone do kwoty 53 tys. zł.
Uwaga nieuwzględniona.

23. Osoby uprawnione do kontroli.
Stowarzyszenie
Certyfikatów
Bardzo
duże
zdziwienie
budzą Audytorów Energetycznych
kwalifikacje
osób,
które
mogą
dokonywać kontroli. Taką kontrolę
powinny
przeprowadzać
osoby
uprawnione do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznych lub
osoby uprawnione do kontroli systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji, a
nie mistrzowie kominiarstwa.

i

Budowana ewidencja zostanie zintegrowana z
CRŚCE budynków w pewnym zakresie. Nie jest
możliwe rozbudowanie CRŚCE budynków w części
dotyczącej danych gromadzonych w ewidencji i
wprowadzanych przez osoby wpisane do wykazu
osób uprawnionych, gdyż wykraczałoby to poza
zakres kompetencyjny ustawy o świadectwach
charakterystyki
energetycznej
budynków
i
dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków z dnia 19
maja 2010 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 153, str. 13).
Uwaga nieuwzględniona.
Przepisy szczególne określające uprawnienia
właściwych osób do przeprowadzenia kontroli
pozostają niezmienione i nie stanowią przedmiotu
niniejszej regulacji. Osoby uprawnione do
sporządzania
świadectw
charakterystyki
energetycznych lub osoby uprawnione do kontroli
systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
podczas wykonywania swoich dotychczasowych
obowiązków
(kontrola
lub
sporządzenie
świadectwa), będą stanowić o jednym ze źródeł
zasilania CEEB. W przypadku tych osób nie będzie
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24. Jak wynika ze stwierdzeń zawartych w Arkadiusz Dołęga
ocenie skutków regulacji (OSR), autorzy
projektu
ustawy
założyli,
że:
1. nie ma na rynku dostępnych
systemów które mogą pełnić rolę
centralnej
ewidencji
emisyjności
budynków
2. konieczna jest budowa systemu
informatycznego,
którego
koszty
oszacowano na prawie 31 milionów
złotych + koszty wsparcia w wysokości 3
mln
złotych
/
rok
3. czas przewidziany na realizację
projektu budowy systemu CEEB to 3 lata
(2020-2023). Wbrew stwierdzeniom
zawartym w OSR, na rynku dostępnych
jest kilka systemów mogących spełnić
wszystkie
wymogi
związane
z
prowadzeniem zintegrowanej bazy
emisyjności budynków. W związku z
tym, zwracam się tym z prośbą o
wyjaśnienie:
Jakie działania zostały przeprowadzone
w zakresie badania rynku pod kątem
dostępności istniejących rozwiązań?
W jaki sposób oszacowano koszty
utworzenia systemu informatycznego
CEEB? W jaki sposób oszacowano czas
potrzebny do realizacji projektu budowy

wymagane dokonywanie żadnych dodatkowych
czynności – dane przekazywane do rejestru
charakterystyki energetycznej budynków będą
przekazywane w sposób zautomatyzowany
(integracja systemów). Mistrzowie kominiarscy
posiadają natomiast stosowne uprawnienia i
kompetencje do inwentaryzacji budynków w
zakresie określonym projektowaną regulacją,
zwłaszcza w części dotyczącej źródeł ciepła oraz
źródeł spalania paliw.
Uwaga wyjaśniona.
Dominujące źródła zanieczyszczeń powietrza
generowane są przede wszystkim przez domowe
piece, kotły i kominki opalane węglem i drewnem.
Są to zazwyczaj niskosprawne urządzenia
grzewcze o bardzo wysokiej emisji zanieczyszczeń.
W instalacjach tych często stosowane są paliwa
nieodpowiedniej jakości, zdarza się również
spalanie odpadów. Na poziom zanieczyszczeń
wpływa również korzystanie z przestarzałych
pieców, najbardziej popularnych obecnie kotów na
paliwa stałe, w których spalanie nie odbywa się w
efektywny sposób. Wynika to zarówno ze względów
ekonomicznych, jak też z niedostatecznej
świadomości użytkowników o wpływie takich
działań na stan jakości powietrza i jego skutkach.
Próbą odpowiedzi na powyższe problemy jest
obecnie realizowany projekt badawczo – rozwojowy
„Zintegrowany system wsparcia polityki i
programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE).
Celem praktycznym projektu było wypracowanie
założeń, przygotowanie prototypu i przetestowanie
narzędzia informatycznego - zintegrowanego
systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w
Polsce wraz z Bazą wiedzy - pozwalającego na
przełamanie bariery dostępu do informacji
kluczowych dla potrzeb podejmowania decyzji
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systemu
CEEB?
Czy autorzy projektu przewidują
procedurę
utworzenia
CEEB,
uwzględniającą wybór istniejącego
rozwiązania dostępnego na rynku, wraz
z usługami dostosowania do specyfiki
wdrożenia jako systemu centralnego?
Uzasadnienie:
Wybór i wykorzystanie istniejących
rozwiązań, oferujących zdecydowaną
większość opisanych w projekcie
funkcjonalności CEEB, pozwoli na
racjonalne i szybsze osiągnięcie celów
wsparcia walki z niską emisją, w
szczególności poprzez:
1. znacznie krótszy czas wdrożenia i
udostępnienia
systemu
2. znacząco niższe koszty projektu

przez poszczególne agendy i administrację
publiczną różnych szczebli o kształcie i
intensywności polityk i programów wspierających
walkę z niską emisją sektora komunalno-bytowego
w Polsce.
Zintegrowany System Wsparcia polityk i programów
Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE) jako narzędzie
informatyczne zostało zbudowane w celu
przeprowadzenia:
− Inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i ich
aktywności dla oszacowania wielkości emisji
z tych źródeł - moduł inwentaryzacji,
−

Określenia emisji i stanu termomodernizacji
obiektów – moduł kontroli.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł
niskiej emisji oraz emisji i termomodernizacji
budynków system ZONE zbierał dane z różnych
źródeł, między innymi z istniejących systemów
inwentaryzacji realizowanych w ramach Programów
Ograniczenia Niskiej Emisji PONE (arkusze Excel i
inne bazy danych - o ile istnieją) prowadzonych
przez urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Głównym źródłem danych ZONE są dane
gromadzone
za
pomocą
formularzy
elektronicznych, opracowanych w ramach projektu
i przetestowanych w ramach zaplanowanych
pilotaży. Wszystkie te działania przeprowadzone w
ramach projektu badawczo-rozwojowego w efekcie
pozwoliły zebrać informacje na temat niezbędnych
funkcjonalności
docelowego
systemu
oraz
oszacować potrzebny czas na realizację
ogólnopolskiego systemu, jak i jego koszty.
Produkty projektu badawczo-rozwojowego zostaną
wykorzystane przy budowie ogólnopolskiego

27

systemu informatycznego, co również pozwoli
znacząco ograniczyć koszty i czas budowy
docelowego systemu. Głównym założeniem
systemu CEEB jego jest etapowe wdrażanie co
również w szybszym okresie czasu pozwoli na
osiąganie celów projektu i udostępnianie narzędzi
informatycznych
poszczególnym
grupom
interesariuszy.

25. Wątpliwości naszego środowiska budzi Polskie Stowarzyszenie Producentów
natomiast
propozycja
obniżenia Styropianu
wymagań dotyczących oczekiwanego
efektu termomodernizacji z 50 do 30%
wymaganej redukcji zapotrzebowania
na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla
wszystkich
przedsięwzięć
niskoemisyjnych realizowanych przez
gminę w ramach jednego porozumienia,
przewidziana w Rozdziale 4a, art. 11c
pkt
4
Ustawy
o
wspieraniu
termomodernizacji
i
remontów,
określającym
„Przedsięwzięcia
niskoemisyjne i gminne programy
niskoemisyjne” i odnoszącym się w
praktyce do inicjatywy „Program Stop
Smog”. W ocenie PSPS, proponowana
zmiana wymagań, może zaburzyć
prawidłową
kolejności
prac
termomodernizacyjnych i prowadzić do
regresu
w
postulowanej
przez
ekspertów głębokiej i kompleksowej
termomodernizacji, której pierwszym
etapem
powinno
być
ocieplenie
budynku – a więc zabezpieczenie go

Zamówienie
na
budowę
systemu
teleinformatycznego obsługującego CEEB nastąpi
w drodze przetargu publicznego, który zostanie
ogłoszony zgodnie z PZP.
Uwaga nieuwzględniona.
Biorąc pod uwagę grupę docelową (gospodarstwa
domowe ubogie energetycznie), w tym wynikający
z tego ogólny stan budynków zamieszkiwanych
przez te gospodarstwa oraz maksymalny średni
budżet na 1 budynek (53 000 zł), osiągnięcie 30%
oszczędności energii staje się najbardziej realne.
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przed
stratami
ciepła
w
celu
racjonalnego wykorzystania energii
niezbędnej do jego ogrzewania i
prawidłowego doboru jego źródła, w tym
wymianę
niskosprawnego,
nieekologicznego kotła. Wspieranie ze
środków programu prac, których zakres
nie przełoży się na obniżenie kosztów
ogrzewania, stoi również de facto w
sprzeczności z realizacją kluczowego
celu Programu Stop Smog, którym
jest wsparcie w tym obszarze osób
ubogich
i
zwalczanie
ubóstwa
energetycznego.
Tym
samym,
uważamy, że należy podtrzymać
dotychczasowy 50% poziom wymaganej
redukcji zapotrzebowania na ciepło
grzewcze, jako jeden z warunków
współfinansowania
przedsięwzięć
niskoemisyjnych ze środków Funduszu,
gwarantujący
prawidłową
i
konsekwentną realizację, wyraźnie dziś
już określonych, długoterminowych
celów, do osiągnięcia których niezbędna
jest kompleksowa termomodernizacja
polskich budynków.
26. Największe
wątpliwości
budzi WiseEuropa
propozycja
ograniczenia
celu
redukcyjnego z 50% do 30% energii
finalnej,
co
tworzyłoby
ryzyko
preferowania płytkiej termomodernizacji.
Wydaje się to być częścią głębszego
problemu, który był widoczny również w
wystąpieniach uczestników spotkania
konsultacyjnego
w
Ministerstwie:
program STOP SMOG próbuje osiągnąć
dwa cele jednocześnie. Pierwszym
celem jest szybka, wielkoskalowa
wymiana
źródeł
ogrzewania

Uwaga nieuwzględniona.
Biorąc pod uwagę grupę docelową (gospodarstwa
domowe ubogie energetycznie), w tym wynikający
z tego ogólny stan budynków zamieszkiwanych
przez te gospodarstwa oraz maksymalny średni
budżet na 1 budynek (53 000 zł), osiągnięcie 30%
oszczędności energii staje się najbardziej realne.
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pozwalająca na rozwiązanie w znacznej
mierze problemu smogu. Drugim celem
jest trwała poprawa efektywności
energetycznej i ograniczenie problemu
ubóstwa energetycznego. Maksymalne
tempo
inwestycji
termomodernizacyjnych jest znacznie
niższe niż możliwe maksymalne tempo
wymiany źródeł ogrzewania, jest też
znacznie
bardziej
kapitałochłonne.
Utrzymanie wymogu redukcji zużycia
energii o połowę będzie oznaczało, że
program będzie skupiał się na drugim
celu, czyli rozłożonym w czasie procesie
głębokiej termomodernizacji budynków.
W tym wariancie wskazane byłoby
dodanie dodatkowych obostrzeń dot.
źródeł ciepła (zakaz wykorzystywania
węgla, minimalizowanie wykorzystania
gazu i preferowanie podłączenia
budynku do sieci ciepłowniczej lub
wykorzystania pomp ciepła), tak żeby
uwzględnić również długoterminowe
cele polityki klimatycznej. W innym
wypadku w perspektywie kolejnych
kilkunastu lat będzie niezbędna kolejna
wymiana źródła ciepła, wraz z
wycofywaniem najpierw węgla, a
następnie gazu z wykorzystania w Unii
Europejskiej.
W
tym
wariancie
wskazane może być podwyższenie
kwoty
maksymalnego
wsparcia
przypadającego na jedną inwestycję
(osiągnięcie
standardu
domu
neutralnego klimatycznie jest bardziej
kapitałochłonne
niż
standardowa
termomodernizacja).
Osłabienie wymogu dot. redukcji
zużycia energii tworzy ryzyko uzyskania
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niezadowalających efektów zarówno z
punktu widzenia tempa inwestycji, jak i
ich trwałości. Inwestycje w ramach
programu nie będę przystosowane do
realiów regulacyjnych oczekiwanych w
latach 30-40. Dalsze zaostrzanie celów
klimatycznych przełoży się na wzrost
jednostkowych kosztów energii z paliw
kopalnych lub też bezpośrednie zakazy
ich wykorzystania. Będzie konieczna
ponowna wymiana źródeł ciepła, a
„optymalny ekonomicznie” w obecnych
warunkach poziom termomodernizacji
okaże się wówczas niewystarczający.
Jednocześnie
złożoność
administracyjna
programu
oraz
konieczność łączenia wymiany źródeł
ciepła z (płytką) termomodernizacją
będzie oznaczała powolne tempo jego
wdrażania, bez uzyskania szybkich
efektów w postaci redukcji smogu.
Wobec
powyższego,
uzasadnione
wydaje się podzielenie programu STOP
SMOG na dwie ścieżki:
 Szybka ścieżka antysmogowa,
sprowadzająca się jedynie do
wymiany źródła ciepła oraz
ewentualnie
najprostszych
(najmniej
kapitałochłonnych)
działań
termomodernizacyjnych. W tym
wariancie można zrezygnować
z warunków dot. uzyskania
poprawy
efektywności
energetycznej oraz obniżyć
jednostkowy limit wsparcia
(znacznie poniżej 53 tys. PLN).
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Ścieżka
zeroemisyjna,
skupiająca się na głębokiej
termomodernizacji połączona z
wymianą źródła ciepła na
zeroemisyjne. W tym wariancie
wskazane jest wprowadzenie
dodatkowych obostrzeń dot.
rodzajów
paliw
oraz
podwyższenie jednostkowego
limitu wsparcia.

Możliwe jest również mniej daleko idąca
zmiana:
 obniżenie
wymaganego
poziomu
redukcji
zużycia
energii do 30% zgodnie z
propozycją Ministerstwa, jednak
przy jednoczesnym obniżeniu
limitu wsparcia (pozostawienie
lub podwyższenie limitu 53 tys.
dla gmin, które zadeklarują cel
redukcyjny powyżej 50%),
 dodanie do celu redukcyjnego
50% zużycia energii wymogów
dot.
wykorzystania
zeroemisyjnych
źródeł
ogrzewania.
W
obszarze
ogólnej
konstrukcji
organizacyjnej
programu
warte
rozważenia jest odejście od formuły
porozumień z gminami na rzecz
ogólnokrajowego
programu
funkcjonującego w formule naboru
ciągłego dla wszystkich gmin w Polsce.
W takiej formule program mógłby
funkcjonować na zbliżonych zasadach
do programu „Czyste powietrze” (lub być
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jego częścią), z tą różnicą, że
inwestorem byłaby gmina, a nie
gospodarstwa domowe.
27.

Uwagi dotyczące wymaganych efektów
energetycznych
1. Zgodnie
z
założeniami
programu wsparciem mają być
objęte
najbardziej
"ubogie
energetycznie"
budynki
jednorodzinne.
Budynki
te
charakteryzują
się
bardzo
dużym potencjałem możliwych
do osiągnięcia oszczędności
energetycznych.
Środki
z
budżetu państwa przeznaczone
na
poprawę
ich
jakości
energetycznej powinny być
efektywnie wydatkowane - w
sposób
warunkujący
osiągnięcie
maksymalnych
efektów energetycznych.
2. Obniżenie
wymaganego
poziomu
zmniejszenia
zapotrzebowania na energię
finalną łącznie dla wszystkich
przedsięwzięć niskoemisyjnych
realizowanych na terenie gminy
z 50% do 30% (niezależnie od
zakresu
przedsięwzięć
w
odniesieniu do poszczególnych
budynków
które
mogą
obejmować
zarówno
tylko
wymianę urządzeń/systemów
grzewczych i podgrzewania
ciepłej wody, jak też dodatkowo
usprawnienia
termomodernizacyjne) wydaje
się nieuzasadnione i będzie

Polska Akademia Nauk

Uwaga nieuwzględniona.
Biorąc pod uwagę grupę docelową (gospodarstwa
domowe ubogie energetycznie), w tym wynikający
z tego ogólny stan budynków zamieszkiwanych
przez te gospodarstwa oraz maksymalny średni
budżet na 1 budynek (53 000 zł), osiągnięcie 30%
oszczędności energii staje się najbardziej realne.
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wpływało
na
obniżenie
efektywności
realizowanych
inwestycji.
3. Wymagania
dotyczące
wielkości wymaganych efektów
energetycznych powinny być w
Ustawie
zróżnicowane
w
zależności
od
zakresu
modernizacji i wynosić:
a) Grupa I: budynki, w których
modernizuje się jedynie
urządzenia lub systemy
grzewcze i przygotowania
ciepłej wody użytkowej 30% energii finalnej;
b) Grupa II: budynki, w których
w
ramach
programu
przeprowadza
się
termomodernizację
przegród budowlanych w
połączeniu z modernizacją
urządzeń lub systemów
grzewczych i przygotowania
c.w.u. - 50% energii finalnej.
4. Wymagane
łączne
efekty
energetyczne dla wszystkich
przedsięwzięć niskoemisyjnych
realizowanych na terenie gminy
nie powinny być narzucone
ustawowo,
lecz
wyliczane
wynikowo jako średnia ważona
z
uwzględnieniem
ilości
budynków w poszczególnych
grupach oraz przewidywanego
zakresu ich modernizacji.
28. Uwagi dotyczące wymagań w stosunku Polska Akademia Nauk
do
beneficjentów
w
przypadku
przeniesienia prawa własności

Uwaga wyjaśniona.
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1.
Projekt
nowelizacji
łagodzi
wymagania
w
stosunku
do
beneficjentów
dotyczące
zwrotu
kosztów poniesionych przez gminę i
Fundusz
Termomodernizacji
i
Remontów w przypadku zmiany
właściciela budynku - obniżenie okresu
obowiązywania z 10 lat do 5 lat,
jednakże wymagana wielkość zwrotu
jest duża i wynosi 60% (po upływie 3 lat)
lub 100% (przed upływem 3 lat).
2. Analizując funkcjonujące dotychczas
zasady wspierania przez państwo
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i
remontowych określone w Ustawie z
dnia 21.11.2008 r. nasuwają się
następujące wnioski:
a)
Ustawodawcy
wprowadzają
niesprawiedliwe (nierówne) traktowanie
właścicieli budynków korzystających z
pomocy finansowej państwa udzielanej
z Funduszu Termomodernizacji i
Remontów.
b) Brak jest w ustawie wymagań
dotyczących
konieczności
zwrotu
wypłaconej
premii
termomodernizacyjnej lub remontowej
udzielanej z ww. Funduszu właścicielom
budynków realizującym przedsięwzięcia
termomodernizacyjne lub remontowe w
sytuacji przeniesienia prawa własności.
Stawia się natomiast takie wymagania
właścicielom budynków, którzy będą
korzystać ze wsparcia Funduszu na
realizację
przedsięwzięć
niskoemisyjnych.
3. Ustawa zakłada wsparcie finansowe
na
realizację
przedsięwzięć
niskoemisyjnych udzielane osobom o

Należy zwrócić, że wsparcie przedsięwzięć
niskoemisyjnych,
w odróżnieniu od premii
remontowej lub termomodernizacyjnej może
wynieść nawet 100% kosztów ich realizacji. W
związku z tym konieczne jest ustanowienie
pewnych obowiązków na beneficjenta.
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niskich
dochodach
(wymagania
dotyczące
średnich
miesięcznych
dochodów
na
jednego
członka
gospodarstwa domowego).
Wymaganie
zwrotu
udzielonego
wsparcia w stosunku do tych osób jest
więc
zaprzeczeniem
intencji
ustawodawców.
Będzie
również
oddziaływało jako czynnik negatywny
zniechęcający właścicieli budynków do
udziału w programie.
4.Środki finansowe udzielone w formie
wsparcia
z
Funduszu
Termomodernizacji i Remontów oraz
udzielone przez gminę przeznaczone są
na
realizację
przedsięwzięć
niskoemisyjnych w konkretnym budynku
zlokalizowanym na terenie gminy i
przyczyniają się do obniżenia potrzeb
cieplnych gminy oraz redukcji emisji CO2
w skali lokalnej (na terenie gminy).
Efekty z tytułu realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych odczuwalne będą w
gminie
w tym
samym
stopniu
niezależnie od zmiany właściciela
danego budynku, bo budynek pozostaje
w dalszym ciągu na jej terenie.
5. Zapisy dotyczące wymagania zwrotu
kosztów poniesionych przez gminę i
Fundusz powinny więc być z Ustawy
usunięte. Powinien się natomiast tam
znaleźć zapis o obowiązku wykonania
świadectwa
charakterystyki
energetycznej każdego budynku po
realizacji
przedsięwzięć
niskoemisyjnych objętych programem
odzwierciedlającego
nową
jakość
energetyczną
obiektów
po
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przeprowadzonej
modernizacji.
Świadectwo
charakterystyki
energetycznej jest przypisane do
budynku, a nie do właściciela.
W
sytuacji
przeniesienia
prawa
własności zgodnie z Ustawą o
charakterystyce
energetycznej
świadectwo to powinno być przekazane
nowemu nabywcy budynku.
29. A. Uwagi dotyczące bazy danych
Polska Akademia Nauk
CEEB
1. Zgodnie z projektem nowelizacji w
Centralnej
Ewidencji
Emisyjności
Budynków będą gromadzone dane dla
budynków i lokali.
a) Nie jest jasne, czy w ww. bazie
danych znajdą się automatycznie
wszystkie budynki zużywające energię
znajdujące się w naszym kraju, dla
których następnie będą wprowadzane
aktualizujące
dane
przez
osoby
upoważnione (np. po przeprowadzeniu
kontroli w jakimś wymaganym zakresie
lub po pojawieniu się nowych
okoliczności związanych ze zmianą
jakości energetycznej danego obiektu),
czy też baza będzie dopiero tworzona
przez osoby upoważnione w momencie
zamieszczenia pierwszego wpisu.
Jeżeli
baza
będzie
obejmowała
wszystkie budynki w Polsce (niezależnie
od ich przeznaczenia), to jest to
przedsięwzięcie na wielką skalę
(samych budynków mieszkalnych mamy
w Polsce ponad 6 milionów) i nasuwają
się wątpliwości dotyczące sprawności
funkcjonowania tak dużej bazy danych.

Uwaga wyjaśniona.
A. Informacje na temat budynków będą zasilane
jednostkowo i stopniowo – dla każdego budynku w
trakcie czynności będących podstawą ich
inwentaryzacji (np. podczas corocznego przeglądu
okresowego przewodu kominowego, kontroli
paleniska wykonywanej przez Straż Miejską, w
ilości uzależnionej od liczby interwencji. Nie jest
możliwe inicjalne zasilenie CEEB we wszystkie
dane – z uwagi na ich brak.
B. W rubryce nr 2 OSR zostało wyjaśnione, że w
CEEB będą gromadzone dane o wszystkich
budynkach: „W systemie będą gromadzone dane o
wszystkich budynkach, w których eksploatowane są
źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1MW. Decydującym kryterium
pozostaje
bowiem
moc
cieplna
źródła
wykorzystywanego w budynku – nie więcej niż 1
MW. Kryterium wpisu źródła spalania paliw do
systemu jest moc źródła, niezależnie od formy
prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę
prywatną czy przedsiębiorcę. Ewidencją zostaną
więc objęte również takie budynki jak małe lokalne
ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod
warunkiem,
że
nominalna
moc
cieplna
wykorzystywanego źródła spalania paliw nie
przekracza 1MW.” Zgodnie z projektowanym
rozwiązaniem i danymi przekazywanymi z systemu
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b) Nie jest jasne dla jakich lokali i w jakim
zakresie
ustawodawca
przewiduje
wprowadzanie danych dotyczących
lokali. Wydaje się, że dane dotyczące
lokali mogą być pozyskiwane jedynie z
Centralnego Rejestru Charakterystyki
Energetycznej w oparciu o wykonywane
dla lokali (części budynku) świadectwa
charakterystyki energetycznej. Będą to
więc wpisy dotyczące części lokali.
Jeżeli w bazie CEEB mają się znaleźć
wszystkie lokale, to baza danych ulegnie
kilkakrotnemu zwiększeniu (mamy w
Polsce ponad 13 mln samych lokali
mieszkalnych).

referencyjnego BDOT10k inwentaryzacja dotyczyć
będzie następujących budynków:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne (BUBD01)
2) budynki o dwóch mieszkaniach (BUBD02)
3) budynki o trzech i więcej mieszkaniach
(BUBD03)
4) budynki zbiorowego zamieszkania (BUBD04)
5) budynki hoteli (BUBD05)
6)
budynki
zakwaterowania
turystycznego,
pozostałe (BUBD06)
7) budynki biurowe (BUBD07)
8) budynki handlowo ‐ usługowe (BUBD08)
9) zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
(BUBD12)
10) budynki szkół i instytucji badawczych (BUBD15)
11) budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
(BUBD16)
12) budynki kultury fizycznej (BUBD17)
13) budynki gospodarstw rolnych (BUBD18)
14) budynki przeznaczone do sprawowania kultu
religijnego i czynności religijnych (BUBD19)
15) obiekty budowlane wpisane do rejestru
zabytków
i
objęte
indywidualną
ochroną
konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne
dobra kultury (BUBD20)
16) pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej
nie wymienione (BUBD21).
Projektowane
rozwiązanie
nie
przewiduje
gromadzenia danych pochodzących z sektora
wytwórczego i przemysłowego, albowiem ten
obszar został już uregulowany w ustawie Prawo
ochrony środowiska i dotyczy źródeł spalania paliw
powyżej 1 MW (tzw. wysoka emisja) –
wymagających stosownego pozwolenia, o którym
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 albo zgłoszenia, o
którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.
Niezależnie od powyższego w CEEB będą również
gromadzone dane o budynkach i lokalach w
zakresie źródła ciepła, w tym zasilania z sieci

38

30. Uwagi dotyczące osób uprawnionych
Polska Akademia Nauk
do dokonywania wpisów do CEEB
Zgodnie z projektem nowelizacji
uprawnienia do dokonywania wpisów do
ewidencji będzie miała bardzo liczna
grupa osób (zarówno przedstawiciele
licznych urzędów i instytucji, jak i osoby
przeprowadzające kontrole). Nie jest
jasne, w jaki sposób będą kontrolowane
i egzekwowane obowiązki tych osób
oraz prawidłowość wprowadzania do
CEEB danych i informacji.
31. Uwagi dotyczące zakresu
Polska Akademia Nauk
wprowadzanych danych i informacji
do CEEB
Wydaje się, że projekt nowelizacji zbyt
drobiazgowo podchodzi do konieczności
zamieszczania
w
bazie
danych
wszelkich
informacji
dotyczących
przyznanych świadczeń z pomocy
społecznej lub innych form wsparcia
finansowego ze środków publicznych w
zakresie dodatku mieszkaniowego,
dodatku energetycznego i zasiłku
celowego na opał. W uzasadnieniu do
projektu nowelizacji pisze się, że jest to
sposób na zidentyfikowanie zjawiska
tzw. "ubóstwa energetycznego", które
współwystępuje ze zjawiskiem "ubóstwa
ekonomicznego" w gospodarstwach
domowych (co umożliwi skierowanie
pomocy
państwa
w
ramach
instrumentów wsparcia). Nie są to
jednakże
zjawiska
tożsame.
Świadczenia
przyznawane
są
konkretnej osobie (nie musi posiadać
tytułu prawnego do zajmowanego

ciepłowniczej oraz źródła energii elektrycznej
wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu.
Uwaga wyjaśniona.
Potrzeba zasilenia CEEB w możliwe najszybszym
terminie spowodowała zaprojektowanie rozwiązań
w oparciu o szerokie spektrum podmiotów
zasilających bazę centralną. Osoby reprezentujące
administrację
publiczną
podlegają
odpowiedzialności
dyscyplinarnej,
natomiast
przedstawiciele
zawodów:
kominiarskiego
i
budowlanego,
podlegają
odpowiedzialności
zawodowej.
Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowany w projekcie ustawy zakres danych
gromadzonych w CEEB stanowi odzwierciedlenie
wniosków przyjętych w ramach pilotażowego
projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczenia
Niskiej Emisji (ZONE). Zaproponowany wstępnie
zakres
danych
realizuje
tzw.
zasadę
,,minimalizacji” danych określoną w art. 5 ust. 1 lit.
c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych
w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, która stanowi, że
dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne
oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów,
w których są przetwarzane.
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budynku lub lokalu) i nie mogą być
przypisywane do konkretnego budynku
lub lokalu w CEEB. Wątpliwości budzi
też konieczność zamieszczania danych
z Urzędu Skarbowego dotyczących ulgi
podatkowej, które to dane zgodnie z
Ordynacją Podatkową objęte są
tajemnicą skarbową.
32. Uwagi dotyczące udostępniania danych Polska Akademia Nauk
i informacji zawartych w CEEB
Zgodnie z projektem nowelizacji:
a) dane i informacje zawarte w
bazie CEEB będą udostępniane
licznym
podmiotom
"w zakresie realizowanych
zadań";
b) minister właściwy do spraw
gospodarki określi, w drodze
rozporządzenia
szczegółowy
zakres udostępnianych danych
mając na uwadze konieczność
zapewnienia
ich
bezpieczeństwa.
Nie jest jasne jakie dane będą
udostępniane i co oznacza "w
zakresie realizowanych zadań".

Uwaga wyjaśniona.
W art. 27d ust. 1 ustanawia się regulacje dotyczące
udostępniania danych z CEEB – w zakresie
realizowanych
zadań
ustawowych,
przez
wymienione w pkt 1 - 25 enumeratywnie podmioty.
Udostępnienie danych tym podmiotom następuje w
głównej mierze w celu oparcia się na wiarygodnych
danych na potrzeby opracowywanych programów
ochrony powietrza, w tym na potrzeby tworzenia
scenariuszy redukcji emisji z sektora komunalnobytowego w tych programach. Doprowadzi to do
optymalizacji działań podejmowanych przez
samorząd terytorialny oraz administrację rządową.
Dane udostępnia się tez m.in. w celu obliczenia
wskaźników
monitorowania
skuteczności
podejmowanych działań naprawczych na szczeblu
krajowym,
regionalnym
i
lokalnym,
z
uwzględnieniem
szacowania
kosztów
inwestycyjnych oraz zewnętrznych (zdrowotnych)
czy też wreszcie do kreowania polityk publicznych,
strategii rozwoju Państwa oraz monitorowania
realizacji projektów związanych z ochroną
powietrza, termomodernizacją budynków i wymianą
kopciuchów. Dane udostępnia się w systemie
teleinformatycznym obsługującym CEEB w postaci
elektronicznej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na zasadach określonych w ustawie
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (art.
27d ust. 2).
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Przewiduje się również udostępnienie danych
zgromadzonych w CEEB w postaci elektronicznej
przy użyciu systemu teleinformatycznego –
właścicielowi (art. 27e ust. 1), w zakresie danych,
które go dotyczą, po podaniu danych określonych w
przepisach wykonawczych w celu autoryzacji i
uwierzytelnienia. W tym zakresie zostaną
wprowadzone e – usługi dla obywateli w postaci
(np.
zamów
przegląd
kominowy,
zamów
inwentaryzację budynku w gminie, obsługa CEEB,
itp.).
Uwagi szczegółowe
33. Art. 3

W
ramach Dr inż. Bogusław Maludziński Audytor
proponowanej
energetyczny KAPE nr 0032
nowelizacji Ustawa o Politechnika Krakowska
termomodernizacji i
remontach
proponowałbym
wprowadzić zmianę
procentowa
oszczędność energii
określonej w art. 3.
uzyskiwanej
w
wyniku
realizacji
przedsięwzięcia
termo
modernizacyjnego.
Ustawa przewiduje
ulepszenia
w
ramach
czterech
działań: - ulepszenia
przegród,
ulepszenia
wentylacji,
modernizacji
instalacja cwu, modernizacji
instalacja
co.
Dotychczas
są

Uwaga wyjaśniona.
Ustawa nie przewiduje wskaźników % dla
poszczególnych
działań.
Jedyną
kwestią
regulowaną jest zmniejszenie zapotrzebowania na
ciepło grzewcze liczone łącznie dla wszystkich
budynków.
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określone
wymagane
oszczędności
energii:
w
wysokości 10% w
przypadku
modernizacji
tylko
systemu
grzewczego, - w
budynkach w których
po
roku
1984
zmodernizowano
system grzewczy co
najmniej 15% (czyli
na
potrzeby
ograniczenia
strat
ciepła
przez
przenikanie,
modernizacji
wentylacji
i
modernizacji
instalacji cwu), - w
pozostałych
budynkach
w
wysokości 25% w
przypadku
modernizacji
wszystkich
powyższych działań.
Analizując zapis w
dotychczasowej
Ustawie
nie
określono
procentowej
oszczędności tylko
na
modernizację
cwu chociaż jest to
niezależne
ulepszenie
jako
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jedno
z
wymienionych (w tej
chwili
potrzeba
łączyć modernizację
instalacji
cwu
z
innymi działaniami
aby
otrzymać
wymagane
15%
oszczędności, a z
samych działań po
stronie modernizacji
instalacji cwu trudno
uzyskać wymagane
15% oszczędności).
Proponowałbym
wprowadzenie
zapisu
aby
uzyskiwane
oszczędności
w
przypadku
modernizacji
tylko
instalacji
cwu
wynosiłyby minimum
10%
energii
końcowej.
34. Art. 11c ust 3 pkt Współfinansowanie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
4) i 6)
przedsięwzięć
niskoemisyjnych w
ramach
porozumienia może
obejmować koszty
urządzeń, instalacji,
materiałów,
robót
budowlanych i usług
związanych
w
szczególności
z
realizacją:
(…)

Mając
na
uwadze Uwaga wyjaśniona:
zdefiniowany w ustawie zakres
przedsięwzięć
1. Uwaga uwzględniona.
niskoemisyjnych (art. 2 ust.
2. Rozwiązanie to zostało ujęte w pkt 1 art.
1b), w tym „(…) przyłączenie
11c ust. 3.
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego odpowiednio
do
sieci
ciepłowniczej,
elektroenergetycznej
lub
gazowej albo modernizacja
tego
przyłączenia
(…)”
zasadne
jest
wyraźne
wskazanie w katalogu kosztów
kwalifikujących się do objęcia
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4)
przyłączenia
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego do
sieci ciepłowniczej
albo gazowej lub
modernizacji
przyłącza do takiej
sieci, jeżeli ma to
związek z realizacją
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, w
wysokości
równej
opłacie
za
przyłączenie
do
sieci, do poniesienia
której
byłaby
zobowiązana osoba,
z
którą
została
zawarta umowa na
realizację
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego;
(…)

35. Art. 2 pkt 1c

wsparciem również kosztów
uzasadnionej
modernizacji
przyłącza gazowego oraz
kosztów instalacji źródeł ciepła
zasilanych paliwem gazowym.
Uwzględnienie w katalogu
kosztów kwalifikujących się do
wsparcia powyższych pozycji
pozwoli na zgłoszenie do
dofinansowania
kompleksowego
projektu
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,
który
bazować będzie na paliwie
gazowym,
obejmującego
przyłączenie
(ew.
modernizację
istniejącego
przyłącza do wymaganych
parametrów)
oraz
koszty
instalacji i urządzeń wewnątrz
budynków.
Takie
sformułowanie
przepisów należy uznać za
sprzyjające rozwojowi sieci
gazowej, a w konsekwencji
przyczyniające się do wzrostu
wykorzystania w energetyce
gazu ziemnego, jako paliwa
przyczyniającego
się
zmniejszenia zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza.

6)
instalacji
w
budynku
mieszkalnym
jednorodzinnym
źródeł
ciepła
zasilanych energią
elektryczną
oraz
źródeł
ciepła
zasilanych paliwem
gazowym;
(…)
„standardy
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. W art. 2 pkt 1c przy definicji Uwaga uwzględniona.
niskoemisyjne
–
standardów niskoemisyjnych
wymagania,
jakie
autor projektu zapewne przez
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36. Art. 11c, ust.1
punkt 4

spełniają urządzenia
lub
systemy
grzewcze
ogrzewające
budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz
urządzenia
lub
systemy
podgrzewające
wodę użytkową w
tych
budynkach,
wynikające z: (…)”
Pozostawienie celu MIWO – Stowarzyszenie
redukcyjnego
Producentów Wełny Mineralnej
zmniejszenia
Szklanej i Skalnej
zapotrzebowania na
ciepło
grzewcze
liczonego łącznie dla
wszystkich
przedsięwzięć
niskoemisyjnych, o
których mowa w pkt
2
na
poziomie
minimum
50%
energii finalnej w
rozumieniu art. 2 pkt
7 ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o
efektywności
energetycznej.

przeoczenie pominął fragment
zdania
–
powinno
być
(brakujący fragment zdania na
czerwono).

50% redukcja energii finalnej
na
cele
grzewcze
jest
racjonalnym
poziomem
gwarantującym
utrzymanie
kosztów
ogrzewania
po
wymianie źródła ciepła na
źródło
wykorzystujące
„czyste”, niskoemisyjne ale
zarazem
droższe
paliwa.
Wymóg dotyczący redukcji
energii finalnej, spełniany
średnio
dla
wszystkich
przedsięwzięć
niskoemisyjnych
objętych
programem gminnym, daje
możliwość współfinansowania
zarówno modernizacji mniej
kosztownych,
np.
polegających
tylko
na
wymianie źródła ciepła, jak i
termomodernizacji
kompleksowych,
obejmujących
docieplenie
budynków połączonych z
wymianą
źródeł
ciepła.
Redukcja energii finalnej na
cele grzewcze w wyniku

Uwaga nieuwzględniona.
Biorąc pod uwagę grupę docelową (gospodarstwa
domowe ubogie energetycznie), w tym wynikający
z tego ogólny stan budynków zamieszkiwanych
przez te gospodarstwa oraz maksymalny średni
budżet na 1 budynek (53 000 zł), osiągnięcie 30%
oszczędności energii staje się najbardziej realne.
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kompleksowych
termomodernizacji
w
budynkach
o
niskiej
efektywności
energetycznej
sięga ponad 80%. Przyjęcie
celu redukcyjnego energii
finalnej na cele grzewcze na
poziomie 30% z dużym
prawdopodobieństwem
doprowadzi
jedynie
do
wymiany
źródeł
ciepła.
Redukcję 30% energii finalnej
można
już
uzyskać
wymieniając
kocioł
o
sprawności 0,5 (np. tzw.
„kopciuch”) na kocioł o
sprawności
0,72.
Należy
zauważyć, że w ramach
opisanych
ustawą
przedsięwzięć
niskoemisyjnych
warunek
ograniczenia energii finalnej
na cele grzewcze jest jedynym
„bezpiecznikiem” pilnującym
wzrostu kosztów ogrzewania
po wymianie źródła ciepła
zasilanego
droższymi
paliwami, co w przypadku
gospodarstw
domowych
uznanych
za
ubogie
energetycznie będzie miało
kluczowe znaczenie.
W przypadku tzw. premii
termomodernizacyjnej,
również objętej przedmiotową
ustawą, oszczędności energii
grzewczej musiały wynieść co
najmniej
25%
(liczone
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indywidulanie dla budynku),
ale w tym przypadku działania
termomodernizacyjne musiały
mieć przynajmniej dodatni
czas zwrotu (dodatnie SPBT)
co
oznacza,
że
koszty
ogrzewania
po
termomodernizacji
budynku
nie mogły być wyższe niż
przed
jego
termomodernizacją.
W
przypadku
zastosowania
działań
niskoemisyjnych
kierowanych do właścicieli
budynków jednorodzinnych,
uznanych
za
ubogich
energetycznie,
kryterium
opłacalności ekonomicznej już
nie występuje. Należy zatem
utrzymać 50% poziom redukcji
energii
finalnej,
która
bezpośrednio przekłada się na
koszty ogrzewania budynku.
37. Art. 27a. ust. 1 Rozszerzenie
MIWO – Stowarzyszenie
Producentów Wełny Mineralnej
zakresu
punkt 2
Szklanej i Skalnej
gromadzonych
informacji
o
budynkach i lokalach
Centralnej Ewidencji
i
Emisyjności
Budynków,
wynikających
z
ustawy o inne dane
istotne z punktu
widzenia

Przedstawiony w projekcie
ustawy
zakres
informacji
Centralnej
Ewidencji
i
Emisyjności Budynków pomija
bardzo istotny aspekt z punktu
widzenia przyczyny zarówno
istnienia
ubóstwa
energetycznego gospodarstw
domowych
i
emisyjności
budynków, jakim jest stan
izolacyjności
przegród
zewnętrznych
budynków.

Uwaga wyjaśniona.
Zaproponowany w projekcie ustawy zakres danych
gromadzonych w CEEB stanowi odzwierciedlenie
wniosków przyjętych w ramach pilotażowego
projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczenia
Niskiej Emisji (ZONE). Zaproponowany wstępnie
zakres
danych
realizuje
tzw.
zasadę
,,minimalizacji” danych określoną w art. 5 ust. 1 lit.
c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych
w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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emisyjności
budynków,
np.
dotyczące
izolacyjności cieplnej
przegród
zewnętrznych
budynku.

38. Art. 1 ust. 3 pkt
c)
Art. 1 ust. 5 pkt
a), ppkt 4
Art. 1 ust. 5 pkt
b) ppkt 17

Ustawa w swym zamyśle ma
likwidować zjawisko smogu z
jednoczesną
redukcją
zjawiska
ubóstwa
energetycznego. Te dwie
rzeczy są ze sobą ściśle
związane
i
można
je
redukować
tylko
poprzez
kompleksową
termomodernizację budynku.
Na
kompleksową
termomodernizację budynku
składają się, w odpowiedniej
kolejności,
najpierw
ograniczenie strat ciepła z
budynku i później wymiana
źródeł ciepła. Rozszerzenie na
poziomie ustawy
zakresu
gromadzonych danych, co jest
działaniem bezkosztowym, o
informacje dotyczące stanu
izolacyjności cieplnej przegród
zewnętrznych budynku będzie
uświadamiało beneficjentów
działań, objętych programami
niskoemisyjnymi,
o
kluczowych
czynnikach
wpływających na redukcję
ubóstwa energetycznego i
smogu.

swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, która stanowi, że
dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne
oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów,
w których są przetwarzane.

Zamiast
„ Rada Główna Instytutów Badawczych Zapotrzebowanie na ciepło Uwaga uwzględniona.
zapotrzebowania na
zgodnie z normą PN-EN12831
ciepło” powinno być
odnosi się do wyznaczenia
„zapotrzebowanie na
strat ciepła przez przenikanie
energię
do
oraz wentylacyjnych strat
ogrzewania”.
ciepła, mówiąc o wymianie
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39. art. 11c ust. 1 pkt Proponuje się, w
4
zmienianym art. 11c
ust. 1 pkt 4 ustawy o
wspieraniu
termomodernizacji i
remontów,
pozostawienie celu
redukcyjnego
zmniejszenia
zapotrzebowania na
ciepło
grzewcze
liczonego łącznie dla
wszystkich
przedsięwzięć
niskoemisyjnych na
poziomie minimum
50% redukcji energii
finalnej

urządzeń na urządzenia o
lepszej
sprawności
zmniejszamy
zapotrzebowanie na energię
do ogrzewania.
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki Jednym z głównych celów
wdrażanych przy pomocy w/w
ustawy
jest
ułatwienie
gospodarstwom
domowym
kwalifikowanym, jako ubogie
energetycznie, dostępu do
wsparcia finansowego na
stosowanie
rozwiązań
redukujących niską emisję.
Ograniczenie
celu
redukcyjnego do minimum
30% redukcji energii finalnej
oznacza de facto zmniejszenie
zabezpieczenia
przed
wzrostem
kosztów
ogrzewania,
co
może
doprowadzić
do
wzrostu
ubóstwa
energetycznego.
Warunek
redukcji
energii
finalnej o 30% można już
osiągnąć po wymianie tzw.
kopciucha na inne, nowe
źródła ciepła o wyższej
sprawności,
ale
zasilane
droższym paliwem. Należy
zauważyć, że w zakresie
stosowanych przedsięwzięć
niskoemisyjnych ustawa nie
przewiduje
innych
mechanizmów
ochronnych
przed
wzrostem
kosztów
ogrzewania,
poza
wprowadzeniem
celu
redukcyjnego
dla
energii

Uwaga nieuwzględniona.
Biorąc pod uwagę grupę docelową (gospodarstwa
domowe ubogie energetycznie), w tym wynikający
z tego ogólny stan budynków zamieszkiwanych
przez te gospodarstwa oraz maksymalny średni
budżet na 1 budynek (53 000 zł), osiągnięcie 30%
oszczędności energii staje się najbardziej realne.
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Proponuje się, w
zmienianym pkt 11
ust. 3 w art. 11c
ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i
remontów
zastąpienie,
średnika po lit. b,
przecinkiem
i
dodanie kolejnej lit. c
w brzmieniu:
c) wymianie
urządzeń
wentylacyjnych;
41. art. 27a ust. 1 pkt Proponuje się, w
2
dodawanym art. 27a
ust. 1 pkt 2 ustawy o
wspieraniu
termomodernizacji i
remontów,
uzupełnienie
zakresu
gromadzonych
informacji,
o
budynkach
i
lokalach,
w
40. pkt 11 ust. 3 w
art. 11c

finalnej. Pozostawienie celu
redukcyjnego na poziomie
50%, liczonego średnio dla
wszystkich budynków objętych
gminnymi
programami,
pozwoli w elastyczny sposób
dobierać zakres ulepszeń
modernizacyjnych w danej
gminie, obejmujących np.
samą wymianę źródeł ciepła
lub
kompleksową
termomodernizację
budynków.
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki Zakres
prac
powinien
umożliwiać
wymianę
np.
samego wentylatora. Nowe
urządzenie charakteryzujące
się mniejszym poborem mocy
w
efekcie
wpłynie
na
zmniejszenie emisji CO2.
Takie działanie należy uznać
za pożądane. Z drugiej strony
nie podanie wprost możliwości
wymiany
może
budzić
wątpliwości,
czy
takie
działanie
byłoby możliwe
ramach określonej lit. b pkt 11.
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki Kluczowymi
elementami
technicznymi
budynku,
z
punktu
widzenia
ich
emisyjności,
ale
także
kwalifikacji
gospodarstw
domowych,
jako
ubogich
energetycznie, są zarówno
efektywność
energetyczna
budynku,
jak
i
rodzaj
wykorzystywanego
źródła
ciepła. Obecnie proponowany
w ustawie zakres informacji

Uwaga uwzględniona

Uwaga wyjaśniona.
Zaproponowany w projekcie ustawy zakres danych
gromadzonych w CEEB stanowi odzwierciedlenie
wniosków przyjętych w ramach pilotażowego
projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczenia
Niskiej Emisji (ZONE). Zaproponowany wstępnie
zakres
danych
realizuje
tzw.
zasadę
,,minimalizacji” danych określoną w art. 5 ust. 1 lit.
c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób
fizycznych
w
związku
z
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centralnej ewidencji
emisyjności
budynków
o
dodatkowe
informacje ważne z
punktu
widzenia
emisyjności
budynków,
np.
dotyczące
izolacyjności cieplnej
przegród
zewnętrznych
budynku.

nie
uwzględnia
bardzo
ważnego
elementu
związanego z efektywnością
energetyczną
budynków,
jakim jest stan izolacyjności
przegród
zewnętrznych
budynków.

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, która stanowi, że
dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne
oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów,
w których są przetwarzane.

51

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2020 r.
Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania
projektu ustawy o ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
Lp.

Jednostka
redakcyjna
2

Treść uwagi

Zgłaszający uwagę

3

4

Uzasadnienie uwagi

Stanowisko
MR
5

Uwagi ogólne
1.

1. Zapisy w programie Stop Smog pozwalają pozyskać środki na WFOŚiGW w
budynki komunalne. W związku z powyższym Gminy w pierwszej Krakowie
kolejności będą starały się pozyskać środki na budynki
komunalne, które są ich własnością.
2. W programie jest odwołanie do normy EN 303-5 (zamiast 3035:2012).
3. Stworzenie bazy CEEB wiąże się z dodatkowym obowiązkiem
Funduszu. Będzie to dla nas kolejne miejsce, gdzie będziemy
musieli przekazywać informacje.

Uwaga wyjaśniona.
1. Uwaga ma charakter komentarza, brak
propozycji zmiany zapisów.
2. Uwaga uwzględniona – poprawka o
charakterze redakcyjnym.
3. WFOŚiGW jako podmiot udzielający
finansowań ze środków publicznych
zostanie zobowiązany na mocy ustawy do
zasilania CEEB w dane dot. udzielonego
ze środków publicznych finansowania albo
dofinansowania:
- przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
przedsięwzięć
niskoemisyjnych
lub
przedsięwzięć remontowych,
- odnawialnych źródeł energii, o których w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych źródłach energii,
- innych przedsięwzięć związanych z
ochroną powietrza.
Środki publiczne w powyższym zakresie,
udzielane są przez różne podmioty w skali
całego
kraju,
w
ramach
różnych
programów pomocowych, np. Czyste
Powietrze,
Program
Infrastruktura
i
Środowisko,
Regionalne
Programy
Operacyjne, itp. Na dzień dzisiejszy środki
publiczne są redystrybuowane w ramach

1

programów pomocowych m. in. przez:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, 16 wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej,
jednostki
samorządu
terytorialnego i ich związki (na szczeblu
gminnym, powiatowym, wojewódzkim),
Bank Gospodarstwa Krajowego. Każda z
tych instytucji działając niezależnie,
przeznacza środki publiczne na podobne
cele,
np.
na
przedsięwzięcia
termomodernizacyjne budynków. Brak
wymiany
jakichkolwiek
informacji
pomiędzy tymi podmiotami sprawia, że
istnieje możliwość składania wniosków o
dofinansowanie
w
ramach
różnych
programów pomocowych, co w efekcie
może
prowadzić
do
wielokrotnego
dofinansowania
tych
samych
przedsięwzięć, a w konsekwencji może
powodować
defraudację
środków
publicznych. Zdarza się bowiem, że
dofinansowanie ze środków publicznych
na wymianę np. okien, ma miejsce w
ramach różnych programów świadczonych
przez różne instytucje, które nie posiadają
żadnego
narzędzia
do
weryfikacji
udzielanych
dofinansowań.
W
celu
wyeliminowania możliwości wielokrotnego
wykorzystywania środków publicznych na
ten sam cel, przewiduje się rozwiązanie
scentralizowane w jednym miejscu, tj. w
ramach tworzonej CEEB. Zasilenie CEEB
w tym zakresie nastąpi przez podmioty
udzielające wsparcia finansowego ze
środków publicznych, w tym przede
wszystkim przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
16 wojewódzkich funduszy ochrony
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2.

3.

Proponowany średni miesięczny dochód na jednego członka Urząd Miasta
gospodarstwa domowego jest zbyt niski, nawet jak na Program dla Krakowa
osób ubogich energetycznie. Dodatkowo w udostępnionym
projekcie ulega zmianie z 3 miesięcy na 1 rok okres, z którego
wyliczany jest dochód osoby ubiegającej się o realizację
przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Powoduje to, że średni
miesięczny dochód może ulec zwiększeniu o różne świadczenia,
dodatki pobierane w ciągu roku, a które niekoniecznie wliczałyby
się przy braniu pod uwagę 3 miesięcy poprzedzających.

Należałoby również zmienić zapis w art. 11f ust. 3 odnoszący się Urząd Miasta
do enumeratywnie wymienionych czynności, które mogą zajść w Krakowa
budynku objętym przedsięwzięciem niskoemisyjnym a skutkują
obowiązkiem zwrotu przez beneficjenta 100% kosztów realizacji
przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych przez gminę i
Fundusz. Każda sprawa niestosowania się do podpisanej umowy

środowiska i gospodarki wodnej, jednostki
samorządu terytorialnego i ich związki oraz
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zasilanie CEEB będzie możliwe za
pośrednictwem
aplikacji
dostępowej
udostępnionej ww. podmiotom albo
poprzez
interfejsy
systemowe
umożliwiające przekazywanie danych w
sposób zautomatyzowany.
Uwaga wyjaśniona.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
gospodarstw
domowych
w
Polsce
zamieszkujących budynki jednorodzinne
spełnia
obecnie
obowiązujący
w
Programie próg dochodowy. Natomiast
zmiana dotycząca okresu, z którego
wyliczany jest dochód wynika z tego, że
dłuższy okres jest bardziej miarodajny i
lepiej
oddaje
sytuację
finansową
gospodarstwa
domowego.
Ponadto,
należy mieć na względzie, że bez względu
na to z jakiego okresu wyliczany jest
dochód, to do tego dochodu nie jest
wliczanych szereg świadczeń, w tym m.in.
zasiłki okresowe z pomocy społecznej czy
świadczenia wychowawcze – zgodnie z
definicją
dochodu,
która
została
zaczerpnięta z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2133).
Uwaga wyjaśniona.
Należy wskazać, że gmina na podstawie
art. 11f ust. 9 może udzielić beneficjentowi
ulgi w zwrocie kosztów realizacji
przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
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4.

5.

między gminą a beneficjentem powinna być rozpatrywana
indywidualnie a nie powinna każdorazowo skutkować obowiązkiem
zwrotu 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia, dlatego proponuje
się zapis „- może skutkować zwrotem przez beneficjenta do 100%
kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych
przez gminę oraz Fundusz.”
Realizacja Programu Stop Smog nakłada na gminę szereg Urząd Miasta
obowiązków, które nie są dostosowane do realiów pracy urzędów Krakowa
gmin. Wprowadzając Program w takiej formule należy
równocześnie stworzyć mechanizm, który spowoduje, że w gminie
zostaną zatrudnione dodatkowe osoby przeznaczone do obsługi
Programu, szczególnie w większych gminach.

Natomiast jeżeli chodzi o utworzenie centralnej ewidencji Urząd Miasta
emisyjności budynków, to zakres danych jakie miałyby być do niej Krakowa
wprowadzane spowoduje, że ewidencja ta zafunkcjonuje
najwcześniej za kilka lat. Należałoby określić, które dane są
najważniejsze i powinny być wprowadzane w pierwszej kolejności,
a dane dotyczące palenisk na paliwo stałe niewątpliwie takimi są.

Uwaga wyjaśniona.
W
Programie
została
przewidziana
możliwość wydatkowania części środków
(do 5% kosztów realizacji porozumienia)
na
inne
koszty
związane
z
przedsięwzięciem niskoemisyjnym, w tym
związane
z
potrzebą
zatrudnienia
dodatkowych osób.
Uwaga wyjaśniona.
Zaproponowany w projekcie ustawy zakres
danych gromadzonych w CEEB stanowi
odzwierciedlenie wniosków przyjętych w
ramach
pilotażowego
projektu
Zintegrowanego Systemu Ograniczenia
Niskiej Emisji (ZONE). Zaproponowany
wstępnie zakres danych realizuje tzw.
zasadę ,,minimalizacji” danych określoną
w art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, która stanowi, że
dane osobowe muszą być adekwatne,
stosowne oraz ograniczone do tego co
niezbędne do celów, w których są
przetwarzane.
Dodatkowo, w art. 1 pkt 11 dodaje się art.
27 g - regulację związaną z obowiązkiem
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6.

7.

8.

Proponowane zapisy ustawy umożliwiają gminom nabywanie
urządzeń i instalacji, jako własny środek trwały i udostępnianie ich
beneficjentom programu (w przypadku nieregulowanych sytuacji
prawnych budynków, złego stanu technicznego budynków, itp.)
jako środek trwały należący do gminy. Udostępnienie gminnych
środków trwałych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych
rodzi poważne wątpliwości skarbników gminnych oraz samych
władz, co do sposobów ewidencji, amortyzacji oraz samego ich
przekazywania mieszkańcom.
Zaproponowane kryterium dot. objęcia wsparciem minimum 1%
nieruchomości z terenu danej gminy może być trudne do
zrealizowania przez wnioskodawców. Na samym spotkaniu
konsultacyjnym przeprowadzonym w dniu 06.02.2020 r. w
siedzibie Ministerstwa Rozwoju, przedstawiciele samorządów
wskazywali na trudność w rekrutacji uczestników programu.
Szczególnie sytuacja ta dotyczy dużych miast powyżej 100 tys.
mieszkańców. Proponujemy zastosowanie innego kryterium np.
przyjęcie minimalnej wartości bezwzględnej dla miast powyżej 100
tys. np. minimum 60 budynków. W przypadku miast do 100 tys.
mieszkańców
proponujemy
zastosowanie
kryterium
1%
nieruchomości lub min. 30 budynków

Związek
Gmin
i
Powiatów Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego z siedzibą
w Rybniku

Związek
Gmin
i
Powiatów Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego z siedzibą
w Rybniku

Proponujemy utworzenie katalogu kosztów wchodzących w skład Związek Gmin i

rejestracji kotła – źródła ciepła lub źródła
spalania
paliw
poprzez
złożenie
odpowiedniej deklaracji.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Przepisy zostały zmodyfikowane w ten
sposób, aby gmina miała możliwość
określenia w Regulaminie dodatkowych
warunków w tym zakresie.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Biorąc pod uwagę, że poprawa jakości
powietrza
oraz
poprawa
warunków
funkcjonowania
osób
ubogich
energetycznie powinna mieć charakter
kompleksowy, angażujący większe zasoby
gmin, program został tak skonstruowany,
aby to zagwarantować. Zapewni to
mniejsze koszty organizacyjne, większą
efektywność programu oraz osiągnięcie
efektu skali. Jednakże biorąc pod uwagę
postulaty dot. zmniejszenia wymaganych
warunków udziału gmin w zakresie ilości
budynków, proponuje się ich zmianę w taki
sposób, że mniejsze gminy (pon. 100 tys.
mieszkańców) będą mogły przystąpić do
programu pod warunkiem zgłoszenia do
niego min. 1% wszystkich budynków
jednorodzinnych budynków w danej gminie
lub
20
budynków
jednorodzinnych.
Dotychczas proponowano, aby było to
bezwarunkowo 1%, jednak nie mniej niż
30 budynków. Natomiast dla miast. pow.
100 tys. warunki w tym zakresie pozostaną
bez zmian (brak min. ilości budynków).
Uwaga wyjaśniona.
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majątku wnioskodawcy. Na ten moment ustawa określa kwotę ,
której majątek wnioskodawcy nie może przekraczać (53 tys. zł)
jednakże nie określa jednoznacznie, co należy rozumieć pod
pojęciem majątku. Niejednoznaczne określenie składu majątku
może spowodować wykluczenie z udziału w projekcie osób
będących rolnikami lub posiadających działki rolne stanowiące
nieużytek.

Powiatów Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego z siedzibą
w Rybniku

Zapisy dotyczące konieczności pokrycia przez gminy kosztów
wykraczających poza kwotę dofinansowania do jednej inwestycji
są nie do przyjęcia dla samorządów. W związku z tym, że stan
techniczny budynków zgłoszonych do programu może być bardzo
zły, koszt modernizacji takiego obiektu może znacznie wykraczać
poza 30% wkładu własnego wnoszonego przez samorządy.
Niemożliwe będzie zaplanowanie takich dodatkowych kosztów w
budżetach gmin, mając na uwadze skale inwestycji. Istnieje duża
obawa, że rzeczywisty wkład własny wnoszony przez samorządy
wyniesie ok. 50%, a nie 30% jak zakłada ustawa. Wiele
samorządów nie może podejmować takiego ryzyka w związku z
zachowaniem racjonalnego gospodarowania budżetem.
10. Zarząd związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku
jednocześnie popiera wprowadzenie Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków w celach inwentaryzacji indywidualnych
źródeł ciepła oraz zbadania skali problemu ubóstwa
energetycznego wśród mieszkańców całego kraju. Jednakże ilość
zbieranych danych jest naszym zdaniem zbyt duża. Część
informacji jest wręcz niemożliwa do uzyskania (np. grubość ścian
w przypadku starych budynków). Ponadto wątpliwość budzi fakt
celu wykorzystywania takiej ilości zgromadzonych danych.
Proponujemy uproszczenie formularza danych, tak aby sami
właściciele budynków byli w stanie odpowiedzieć na pytania
niezbędne do wprowadzenia w CEEB. Bardzo duża ilość
zbieranych informacji wiąże się z pracochłonnym procesem
wprowadzania danych przez wyznaczone do tego osoby, gdzie
większość
pracy
będzie
scedowana
na
pracowników
samorządowych. Podczas spotkania konsultacyjnego uzyskaliśmy
informację, że wprowadzenie jednego rekordu do bazy zajmuje ok.
8 minut, co przy kilkunastu tysiącach budynków będzie wymagało

Związek Gmin i
Powiatów Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego z siedzibą
w Rybniku

9.

Związek Gmin i
Powiatów Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego z siedzibą
w Rybniku

Zakres majątku zostanie określony w
rozporządzeniu
w
sprawie
wzoru
oświadczenia o środkach własnych i
zasobach majątkowych osoby ubiegającej
się
o
realizację
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego. Co więcej zakres
majątku został określony w art. 7 ust. 4
ustawy o dodatkach mieszkaniowych, na
którą powołuje się ustawa.
Uwaga uwzględniona i wyjaśniona.
Przepis został tak zmodyfikowany, aby
gmina miała jedynie możliwość pokrycia
dodatkowych kosztów, ale nie będzie to
obowiązek.
Dodatkowo
zostały
doprecyzowane zapisy
dot. wkładu
własnego beneficjenta, aby mógł on być
wykorzystany
do
pokrycia
tych
dodatkowych kosztów.
Uwaga wyjaśniona.
Zaproponowany w projekcie ustawy zakres
danych gromadzonych w CEEB stanowi
odzwierciedlenie wniosków przyjętych w
ramach
pilotażowego
projektu
Zintegrowanego Systemu Ograniczenia
Niskiej Emisji (ZONE). Zaproponowany
wstępnie zakres danych realizuje tzw.
zasadę ,,minimalizacji” danych określoną
w art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, która stanowi, że
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bardzo dużych nakładów pracy oraz czasu. Dodatkowo należy
zaznaczyć, że CEEB nie będzie spójne z innymi już istniejącymi
bazami danych np. Centralnym rejestrem charakterystyki
energetycznej budynków. W związku z tym poddajemy pod
rozwagę ilość zbieranych danych, tak aby zebrane informacje były
niezbędne i wykorzystywane w sposób celowy.

11. Pkt 6 OSR/uwaga ogólna
Związek
Bieżące uzupełnianie centralnej ewidencji emisyjności budynków w Polskich
zakresie, w którym nie będzie się działo automatycznie, powinno
być odpowiednio wycenione. W związku z tym należałoby określić
to, które dane będą przekazywane automatycznie do ewidencji – a
w odniesieniu do pozostałych zaprezentować, w jakim okresie
przekazywanie danych zostanie zautomatyzowane. Część z nich
zapewne nigdy nie będzie przekazywana w sposób
zautomatyzowany, a co za tym idzie będzie wymagała „ręcznego”
wpisania.

dane osobowe muszą być adekwatne,
stosowne oraz ograniczone do tego co
niezbędne do celów, w których są
przetwarzane.
Zgodnie
z
uzasadnieniem
do
projektowanych przepisów ustawy zakłada
się, że dane w postaci: roku budowy,
liczby kondygnacji, średniej wysokości
kondygnacji
ogrzewanych,
grubości
ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu
nad piwnicą lub garażem, grubości
ocieplenia
stropodachu,
grubości
ocieplenia dachu, stopnia ocieplenia ścian
zewnętrznych, grubości ocieplenia ścian
zewnętrznych, powierzchni pomieszczeń
ogrzewanych,
średniej
temperatury
pomieszczeń ogrzewanych w sezonie
grzewczym – będą ustalane na podstawie
informacji uzyskanych od mieszkańca
budynku lub lokalu.
Dodatkowo, w art. 1 pkt 11 dodaje się art.
27 g - regulację związaną z obowiązkiem
rejestracji kotła przez właściciela lub
zarządcę budynku lub lokalu – źródła
ciepła lub źródła spalania paliw poprzez
złożenie odpowiedniej deklaracji.
Planuje się automatyczne pozyskiwanie
danych CEEB
Powiatów Ocena Skutków Regulacji Uwaga wyjaśniona.
w
zakresie
wpływu
projektu
na
sektor Spośród
wszystkich
danych
finansów
publicznych zgromadzonych w ewidencji, co do zasady
niestety
nie
została ich zdecydowana większość będzie
sporządzona w sposób wprowadzana przez osoby uprawnione. W
kompletny. Należy wycenić związku z planowaną integracją - jedynie
koszt „wypełniania” danymi dane
pochodzące
z
systemów
centralnej ewidencji przez referencyjnych (BDOT10k, GESUT, PRG,
organy i podmioty, a CRCEB) będą przekazywane do CEEB w
następnie
zapewnić sposób automatyczny (np. adres budynku,
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finansowanie dla takich
działań m.in. jednostkom
samorządu terytorialnego
– zgodnie z konstytucyjną
zasadą
adekwatności
środków do zadań.

12. W nowelizowanym art. 11c ust. 3 pkt 18 ustawy o wspieraniu Główny Urząd
termomodernizacji i remontów proponuję wykreślić zwrot „oraz Nadzoru
inspekcji nadzoru budowlanego”. Zgodnie z projektowanym Budowlanego
przepisem współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych
mogłoby obejmować również koszty usług związanych z realizacją
nadzoru inwestorskiego oraz inspekcji nadzoru budowlanego.
Wydaje się, że nie było intencją ustawodawcy wprowadzenie
możliwości współfinansowania z Funduszu Termomodernizacji i

ilość kondygnacji, identyfikator informacji
przestrzennej budynku).
Rozpoczęcie
gromadzenia w skali całego kraju
jednolitych
i
uspójnionych
danych
dotyczących budynków i pochodzących z
nich źródeł emisji stanowią kluczowy
element
do
planowania
działań
naprawczych po stronie administracji
publicznej, w tym przede wszystkim
administracji samorządowej. W celu
zdiagnozowania źródeł niskiej emisji administracja
rządowa
przygotowuje
narzędzie informatyczne, które następnie
bezpłatnie
udostępni
administracji
samorządowej
do
realizacji
zadań
wynikających
przede
wszystkim
z
Programów Ochrony Powietrza. Zauważyć
bowiem należy, że w obecnej chwili, to
Programy Ochrony Powietrza nakładają na
gminy
obowiązek
polegający
na
inwentaryzacji budynku - stosownie do § 3
pkt 5 lit. d) rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w
sprawie programów ochrony powietrza
oraz planów działań krótkoterminowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1159). Projektowane
rozwiązanie stanowić będzie instrument
wsparcia dla podejmowanych w tym
zakresie działań. W związku z tym nie
przewiduje się dodatkowego finansowania
administracji samorządowej z tego tytułu.
Uwaga uwzględniona.
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Remontów ustawowych zadań realizowanych przez organy
nadzoru budowlanego.
13. Pytania:
Urząd Miasta Żory
1. Co w przypadku gdy po podpisaniu porozumienia z MR
zadeklarowana ilość beneficjentów ulegnie zmniejszeniu i spadnie
poniżej wymaganego poziomu?
2. Co dokładnie wchodzi w skład kryterium majątkowego
(samochód, maszyny rolnicze itd.)? Co w przypadku
współwłaścicielstwa innego mienia przez beneficjenta (samochód,
inny
grunt
lub
nieruchomość
niebędące
przedmiotem
porozumienia).
3. Czy jako gmina poniżej 100 tys. mieszkańców 70% poziom
dofinansowania jest gwarantowany? W jakich przypadkach
otrzymanie 70% dofinansowania może zostać obniżone? (z
wyłączeniem przypadku gmin powyżej 100 tys. mieszkańców).
4. Czy doradca energetyczny, o którym mowa w ustawie może być
pracownikiem Urzędu Miasta, a część związana z doradztwem
energetycznym byłaby dopisana do jego zakresu obowiązków?
Czy ma to być osobne stanowisko pracy?
5. Jakich działań oczekuje się od doradcy energetycznego oraz w
jaki sposób będzie oceniany efekt jego pracy? Czy będzie on
musiał przedstawiać MR sprawozdania/raporty z poczynionych
działań?
6. Jaki jest przewidywany termin wejścia w życie ustawy?
7. W przypadku złamania przez beneficjenta warunków umowy
oraz konieczności zwrotu przez niego całości kosztów inwestycji,
jaki będzie okres zwrotu należnych 70% kosztów inwestycji do
MR? Czy będzie to faktycznie 15 dni zgodnie z art. 169 ustawy o
finansach publicznych? Skoro to gmina jest odpowiedzialna za
“egzekwowanie zwrotu kosztów realizacji przedsięwzięcia” przez
beneficjenta, to czy termin zwrotu 70% kosztów do MR nie
powinien następować dopiero po otrzymaniu do gminy zwrotu
całości kosztów?
W innym przypadku gmina poniesie koszt 30% wartości inwestycji
oraz dodatkowo 70%, które w ciągu 15 dni będzie musiała
przekazać do MR. Wymusza to na gminie dodatkowe
zabezpieczenie środków na taką okoliczność oraz borykanie się z
ustalonym na drodze postępowania sądowego długotrwałym
okresem zwrotu kosztów przez beneficjenta, biorąc pod uwagę

Uwagi wyjaśnione.
1. Zrealizowana ilość musi zmieścić się w
m.in. ustawowych limitach (1% lub 20
budynków). W przypadku niemożności
zrealizowania
minimalnego
poziomu
nastąpi konieczność zwrotu otrzymanej
dotacji.
2. Zakres majątku zostanie określony w
rozporządzeniu
w
sprawie
wzoru
oświadczenia o środkach własnych i
zasobach majątkowych osoby ubiegającej
się
o
realizację
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego. Co więcej zakres
majątku został określony w art. 7 ust. 4
ustawy o dodatkach mieszkaniowych, na
którą powołuje się ustawa.
3. Do średniej kwoty 53 tys. zł na jedno
przedsięwzięcie poziom dofinansowania
na poziomie do 70% z budżetu państwa
został wprost wskazany w art. 11b ust. 11
projektu ustawy.
4. Tak, doradca energetyczny może być
pracownikiem miasta. Będzie należało
wykazać ile czasu pracy poświęca na
zagadnienia związane z Programem.
5. Zgodnie z proponowanym zapisem
celem doradztwa jest osiągnięcie i
utrzymanie
efektów
przedsięwzięć
niskoemisyjnych. W szczególności jest to
doradztwo
w
zakresie
sposobów
oszczędnego i ekonomicznego zużycia
energii i obniżania kosztów energii w
gospodarstwie domowym, użytkowania
zainstalowanych
w
ramach
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego
urządzeń i systemów grzewczych w
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grupę docelową
energetycznym.

jaką

są

osoby

dotknięte

ubóstwem

Propozycje:
1. Należy wprowadzić formułę ujednoliconej metodologii obliczania
szacowanego zapotrzebowania na ciepło grzewcze dla budynków
jednorodzinnych (wniosek, pozycja B.1.8). Jeśli nie, to w jaki
sposób po zakończeniu inwestycji udokumentować wymagane
obniżenie energii finalnej? Czy dla każdego budynku, który będzie
objęty porozumieniem należy przeprowadzić audyt energetyczny
przed złożeniem wniosku?
2. W związku z nałożonym na gminę obowiązkiem corocznej
weryfikacji przestrzegania warunków umowy przez beneficjenta,
powinien
zostać
opracowany
ujednolicony
formularz
“Przeprowadzonej kontroli”, który będzie podstawą do opracowania
rocznego
sprawozdania
z
utrzymania
przedsięwzięć
niskoemisyjnych.

sposób
najbardziej
efektywny
pod
względem zużycia energii i ograniczania
emisji, występowania o inne wsparcie ze
środków publicznych w celu podnoszenia
efektywności energetycznej budynku oraz
obniżania kosztów energii.
Natomiast ocena tego doradztwa będzie
leżała po stronie gminy. Nie przewiduje
się również
przedstawiania osobnych
raportów w tej sprawie.
6. Przewidywany termin wejścia w życie
ustawy to 30 dni od dnia ogłoszenia.
7.
Zgodnie
z
obowiązującym
i
niezmienianym
w
przedmiotowym
projekcie art. 22c ust. 3 pkt. 2 podlegają
zwrotowi środki, które zostały zwrócone
przez beneficjenta, a nie środki do
wyegzekwowania.
Ad Propozycja 1.
Biorąc pod uwagę różny w tym momencie
zakres danych dot. budynków będących w
posiadaniu gmin, nie jest możliwe
ujednolicenie
metodologii
obliczania
szacowanego zapotrzebowania na ciepło
grzewcze dla budynków jednorodzinnych.
Jednocześnie na poziomie porozumienia
precyzuje się konieczność opracowania
przez gminy audytu energetycznego exante
i
ex-post
bądź
świadectwa
charakterystyki energetycznej.
Ad Propozycja 2.
Zakres weryfikacji został określony w art.
11f ust. 3 ustawy.

14. 1. W przypadku województwa śląskiego, które ze względu na Urząd Miasta Żory
gęstą zabudowę boryka się z jednym z najwyższych poziomów
zanieczyszczenia powietrza (co potwierdzają dane zebrane przez

Uwaga wyjaśniona.
1.

–

zgodnie

z

przeprowadzonymi
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WHO), poziom średniego miesięcznego wymaganego dochodu w
wysokości 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym jest wartością bardzo zaniżoną. W znacznej
części regionu mamy do czynienia z rodzinami górniczymi, które
ze względu na przekroczenie wymaganego dochodu nie mogą być
potencjalnymi beneficjentami programu, co powoduje znaczne
uszczuplenie
możliwych
do
przeprowadzenia
inwestycji
niskoemisyjnych.
2. W przypadku Gminy Miejskiej Żory w ciągu 4-miesięcznej
ankietyzacji udało się zebrać 0,9% spośród łącznej liczby
budynków, co w dalszym ciągu nie pozwala na osiągnięcie
wymaganego poziomu procentowego niezbędnego do złożenia
wniosku – czy po nowelizacji ustawy planowane jest całkowite
usunięcie kryterium ilościowego związanego z liczbą budynków?

15. Wprowadzenie w art. 11c łącznego warunku dla realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych polegającego na tym, że
przedsięwzięcia te muszą objąć nie mniej niż 1% łącznej liczby
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze danej
gminy, przy jednoczesnym kryterium, iż przedsięwzięcia te nie
mogą być realizowane dla mniej niż 30 budynków może
doprowadzić do sytuacji, iż do programu nie będą mogły przystąpić
najmniejsze gminy, dla których niniejszy program jest często
jedyną szansą pozwalającą na realizację zadań mających na celu
ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z sektora bytowokomunalnego.
16. Najistotniejszą sprawą związaną z realizacją celu, jakim jest walka
ze smogiem powinien być dobór odpowiedniego głównego
wskaźnika rezultatu – celu redukcyjnego (aktualnie jest nim
redukcja emisji finalnej), tak aby trafniej odpowiadał na postawione
przez programem cele. W przypadku walki ze smogiem, cel trafniej
będzie opisywany przez wskaźnik „wielkość/stopień redukcji
PM10”. Alternatywnie można rozważyć wskaźniki „redukcja emisji
CO2”, lub „redukcja energii pierwotnej”. Dobór wartości wskaźnika
należy dokonać, tak aby wspierał podejmowanie projektów
optymalnych
ekonomicznie
(nie
za
drogich
i
nie

Związek Województw
Rzeczpospolitej
Polskiej

Związek Województw
Rzeczpospolitej
Polskiej

badaniami
przez
Instytut
Badań
Strukturalnych,
51%
gospodarstw
domowych w Polsce zamieszkujących
budynki jednorodzinne spełnia obecnie
obowiązujący
w
Programie
próg
dochodowy. Co więcej należy wskazać, że
Program Stop Smog jest programem
skierowanym dla osób najuboższych.
Niemniej jednak, w związku z „przejściem”
na definicję dochodu z ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych progi dochodowe wzrosną w
Programie (o ok. 20%). Pozostałe osoby
mogą
skorzystać
z
Programu
priorytetowego
„Czyste
Powietrze”
NFOŚiGW i ulgi termomodernizacyjnej.
2. Proponuje się zmienić min. limit
budynków z 2% na 1% lub 20 budynków.
Uwaga uwzględniona.
Proponuje się zmienić min. limit budynków
na 1% lub 20 budynków.

Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z pierwotnymi i ww. danymi,
szacuje się, że Programem zostanie
objętych 23 806 budynków. Biorąc pod
uwagę dotychczasowe warunki w zakresie
skali wymiany źródeł ciepła w budynkach
objętych Programem
(min. 80%),
docelowa
liczba
wymienionych
nieefektywnych źródeł ciepła powinna
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przewymiarowanych jeśli chodzi o zamierzone cele Programu), ale
jednocześnie ambitnych i realnych do osiągniecia niemniej jednak
powinna ona odnosić się do „energii pierwotnej” a nie zaś do
„energii finalnej” jak to jest ujęte w zapisach projektu ustawy o
zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Proponuje się również
rozważyć wprowadzenie w Programie uproszczeń organizacyjnych
w
przygotowaniu
a
potem
rozliczeniu
projektu
(np.
metodyka/narzędzie do uproszczonych ocen energetycznych) np.
takich jak w woj. dolnośląskim i opolskim.
17. Projekt zmiany ustawy w obszarze art. 11c ust. 1 pkt 2 przewiduje
konieczność spełnienia warunku realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych dla niemniej niż 1% łącznej liczby budynków
mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy, jednak niemniej
niż dla 30 budynków, oraz nie więcej niż 12% łącznej liczby
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.
Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują żadnego
ograniczenia dla gmin, których liczba mieszkańców przekracza 100
000. Wprowadzenie takiego ograniczenia dla gminy dużej może
spowodować, iż trudnym będzie spełnienie kryterium objęcia
programem co najmniej 1% łącznej liczby budynków mieszkalnych
na obszarze danej gminy. O ile intencja projektodawcy wydaje się
uzasadniona, związana z koniecznością wyeliminowania sytuacji
zawierania porozumień na jednostkową liczbę inwestycji o tyle
wydaje się, iż pozostawienie dolnej granicy na poziomie co
najmniej 30 budynków jednorodzinnych w przypadku gmin powyżej
100 000 mieszkańców, pozwoli z jednej strony na uniknięcie
powyższych problemów, z drugiej zaś będzie stanowiło szansę na
realizację programu STOP SMOG w gminach o dużej liczbie
mieszkańców, jednakże takich, które nie są w stanie spełnić
kryterium procentowego.
18. Projekt zmiany ustawy w obszarze art. 11c ust. 5 pkt 5 przewiduje,
iż średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie
może przekroczyć kwoty 53 000 zł. Wydaje się, iż w przypadku
termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła przyjęta kwota
może być niewystarczająca. Biorąc pod uwagę wysokie koszty
materiałów budowlanych oraz robocizny, nawet przy założeniu że
przyjęty limit dotyczy średniej wartości wszystkich przedsięwzięć
realizowanych w ramach zawartego porozumienia może nie

Urząd Miejski w
Sosnowcu

wynieść min. 19 045. Biorąc pod uwagę,
że wybór docelowego źródła ciepła będzie
uzależniony od wielu czynników, w tym
przede wszystkim od wyniku audytów
energetycznych oraz decyzji beneficjenta
końcowego, nie jest możliwe w tym
momencie oszacowanie liczbowe poziomu
ograniczenia
emisji
poszczególnych
substancji, gdyż jest to uzależnione od
wybranej technologii.
Uwaga uwzględniona.
Proponuje się zmienić min. limit budynków
na 1% lub 20 budynków. Natomiast dla
miast pow. 100 tys. mieszkańców,
dotychczasowe zapisy pozostaną bez
zmian, tzn. pozostanie brak minimalnego
limitu budynków.

Urząd Miejski w
Sosnowcu

Uwaga wyjaśniona.
Należy mieć na względzie, że wskazana
kwota jest kwotą średnią przypadającą na
1 budynek. W związku z tym, w zależności
od stanu budynku i zakresu potrzebnych
prac, w części budynków kwota ta może
być przekroczona, pod warunkiem, że w
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pokrywać on wszystkich kosztów poniesionych w związku z jego
realizacją. Powyższe może dotyczyć w szczególności sytuacji, w
której na danej nieruchomości będą montowane efektywne
ekologicznie, ale jednocześnie bardzo drogie źródła ciepła. Wydaje
się, że przy przyjętym założeniu kosztów realizacji wręcz
niemożliwym jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w
powiązaniu z pompą ciepła. Aby w pełni wykorzystać możliwości
programu STOP SMOG, także z uwagi na fakt, że w ramach
programu mogą być finansowane działania związane z
opracowaniem dokumentacji projektowej, nadzorem inwestorskim,
czy też obsługą programu wskazanym jest podwyższenie
maksymalnego średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego.
19. Przepis art. 11d ust. 1 pkt 2) ustawy określa kryterium dochodowe Urząd Miejski w
liczone z roku kalendarzowego poprzedzającego rok zawarcia Sosnowcu
umowy wyrażone średnim miesięcznym dochodem na jednego
członka gospodarstwa domowego. Dochód ten nie może
przekroczyć na jednego członka gospodarstwa odpowiednio 175%
kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz
125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Wydaje się, że
powyższe kryterium może stanowić jedną z podstawowych barier
ograniczających możliwości pełnego wykorzystania możliwości
programu STOP SMOG. Przyjęte kryterium dochodowe jest
zdecydowanie za niskie. Rozumiejąc założenia programu STOP
SMOG, którego nadrzędnym celem jest walka z ubóstwem
energetycznym wskazać należy, że pojęcie to może być
interpretowane dwojako. Z jednej strony może być utożsamiane z
ubóstwem majątkowym powodującym dedykowanie programu dla
osób najbiedniejszych. Z drugiej zaś ubóstwo energetyczne można
rozpatrywać w szerszym kontekście obejmującym oprócz
czynników wyżej wymienionych, także brak dostępu do sieci
ciepłowniczej, gazowej lub też zamieszkiwanie w obszarach w
których sieć ta nigdy nie powstanie ze względu na brak
uzasadnienia ekonomicznego do ponoszenia przez gestorów sieci
nakładów inwestycyjnych na takie działania. Jakkolwiek proponuje
się rozważenie znaczącego podniesienia kryterium dochodowego.
Obecna sytuacja na rynku usług budowlanych wskazuje, iż nawet
osoby średnio zamożne nie są w stanie ponosić nakładów
inwestycyjnych na termomodernizację lub wymianę źródła ciepła w

innych budynkach koszt ten będzie niższy.
Co
więcej,
gmina
ma
możliwość
ustanowienia dodatkowych limitów dot.
finansowanych budynków, w tym np.
maksymalnej dopuszczalnej powierzchni
np.
przypadającej
na
1
osobę
zamieszkującą budynek.

Uwaga wyjaśniona.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
gospodarstw
domowych
w
Polsce
zamieszkujących budynki jednorodzinne
spełnia
obecnie
obowiązujący
w
Programie próg dochodowy. Ponadto
należy mieć na uwadze, że Program Stop
Smog nie jest jedynym źródłem wsparcia
wymian źródeł ciepła i termomodernizacji.
Niemniej jednak, w związku z „przejściem”
na definicję dochodu z ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych progi dochodowe wzrosną w
Programie (o ok. 20%). Osoby, które nie
kwalifikują się do Programu Stop Smog
mogą skorzystać m.in. z Programu
Priorytetowego
„Czyste
Powietrze”
NFOŚiGW
oraz
ulgi
termomodernizacyjnej.
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swoich gospodarstwach domowych. Powyższe jest efektem
wysokich kosztów materiałów budowlanych oraz robocizny. Na
koniec tego wątku zaznaczyć należy, iż celem programu STOP
SMOG jest poprawa jakości powietrza, które jest dobrem
wspólnym nie znającym granic gospodarstw domowych, granic
administracyjnych. Idea wprowadzenia kryterium dochodowego
jest słuszna, tym niemniej powinno ono zostać określone na takim
poziomie, który nie będzie krępował możliwości pełnego
wykorzystania programu STOP SMOG.
20. Proponuje się rozszerzenie programu STOP SMOG tak, aby Urząd Miejski w
obejmował również budynki wielorodzinne. Wskazać należy, że w Sosnowcu
wielu zasobach mieszkaniowych na terenie gmin, a w
szczególności w zasobach komunalnych znajduje się znaczna
ilość budynków wielorodzinnych, w których wykorzystywane są
niejednokrotnie jeszcze piece kaflowe. Wykorzystanie tych
nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych
przyczynia się znacząco do pogorszenia jakości powietrza na
terenie gminy. Zatem eliminacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła z
zabudowy wielorodzinnej niewątpliwie przyczyni się do poprawy
jakości powietrza.

21. zgłasza uwagę w kwestii zmniejszenia minimalnej liczby budynków Gmina Bukowno
jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do Programu z 2% do
1% (min. 30 budynków). Z naszej strony jest prośba by nie
uzależniać tego 1% od liczby 30 budynków ze względu na to, że
wpłynie to niekorzystnie na małe Gminy. Należałoby rozdzielić ten

Uwaga wyjaśniona.
Instrumentem dedykowanym do wsparcia
budynków wielorodzinnych jest premia
termomodernizacyjna. Obecnie o wsparcie
mogą ubiegać się osoby fizyczne,
wspólnoty
mieszkaniowe
z
większościowym
udziałem
osób
fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe
oraz
towarzystwa
budownictwa
społecznego. Natomiast w dniu 3 marca
br. Prezydent RP podpisał nowelizację
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontów, która umożliwi przyznawanie
premii remontowej dla gmin, w wysokości
50%
wartości
realizowanych
przedsięwzięć remontowych w budynkach,
w których znajdują się lokale komunalne.
W przypadku, gdy budynki komunalne
wpisane są do rejestru zabytków lub
znajdują się na terenie wpisanym do tego
rejestru, premia będzie wynosić 60%
kosztów przedsięwzięcia. Ustawa wejdzie
w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia.
Uwaga uwzględniona.
Proponuje się zmienić min. limit budynków
na 1% lub 20 budynków.
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zapis poprzez wprowadzenie „lub”. Dla przykładu: minimalna liczba
budynków to 1% min. 30 budynków lub w przypadku małych gmin
– 30 budynków, niezależnie od skali procentu.
22. W części dot. zmian w Programie Stop Smog - proponuje się Urząd Miasta Nowego
skrócenie okresu trwałości do 2 lat (czyli do okresu gwarancji lub Sącza
rękojmi urządzeń lub instalacji, które zostaną sfinansowane z
dotacji w tym programie).

23. W części dot. tworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Urząd Miasta Nowego
Budynków (CEEB) - opiniuje się negatywnie założenie, że Sącza
inwentaryzacja będzie dokonywana "przy okazji" wykonywania
innych czynności ustawowych. Takie podejście jest oderwane od
rzeczywistości i z góry skazane na niepowodzenie. Gminy są
przeciążane zadaniami, a straże gminne - interwencjami, przy
przeprowadzaniu których trudno sobie wyobrazić stosowny czas i
miejsce na dokonanie "przy okazji" inwentaryzacji. Zakup sprzętu
w postaci 1 tablet na gminę jest niewystarczające. Do realizacji
tego zadania potrzebne są dodatkowe etaty dla pracowników
realizujących zadanie. W związku z powyższym, za konieczne
uważamy zabezpieczenie dla jst. środków na pokrycie kosztów
zatrudnienia co najmniej 1 (słownie: jednego) etatu na gminę
wielkości do 80 000.00 mieszkańców, oraz 2 (słownie: dwóch)
etatów dla gmin o większej liczbie mieszkańców.

Uwaga nieuwzględniona.
Należy wyjaśnić, że przedmiotowy okres
dotyczy
zapewnienia
beneficjentowi
dostępu
do
usług
doradztwa
energetycznego, w tym weryfikacji co
najmniej raz w roku warunków realizacji
przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Okres
2-letni jest za krótki, aby w pełni
uświadomić mieszkańca o sposobie
eksploatacji otrzymanej urządzeń oraz
jego obowiązkach. Ponadto proponowana
nowelizacja
umożliwia
finansowanie
beneficjentowi również kosztów serwisu i
konserwacji urządzeń w ww. okresie.
Uwaga wyjaśniona.
W art. 1 pkt 15 dodaje się art. 27 g regulację
związaną
z
obowiązkiem
rejestracji kotła – źródła ciepła lub źródła
spalania
paliw
poprzez
złożenie
odpowiedniej deklaracji.
Natomiast rozpoczęcie gromadzenia w
skali
całego
kraju
jednolitych
i
uspójnionych
danych
dotyczących
budynków i pochodzących z nich źródeł
emisji stanowią kluczowy element do
planowania działań naprawczych po
stronie administracji publicznej, w tym
przede
wszystkim
administracji
samorządowej. W celu zdiagnozowania
źródeł niskiej emisji administracja
rządowa
przygotowuje
narzędzie
informatyczne, które następnie bezpłatnie
udostępni administracji samorządowej do
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24. Pisanie kolejnego programu (GPN) tylko i wyłącznie na potrzeby Urząd Gminy
Stop Smog przy obecnie obowiązujących GPN jest niepotrzebnym Biskupice
tworzeniem i duplikowaniem dokumentów.

25. W jaki sposób ma być przeprowadzona analiza ubóstwa Urząd Gminy
energetycznego? Czy wystarczy że będą spełnione warunki Biskupice
zawarte w art. 11d ust. 1 pkt 2: „średni dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego , w rozumieniu ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o dochodach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2133), nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym, oraz złożyła oświadczenie, w którym określi liczbę
osób w gospodarstwie domowym oraz dochód przypadający na
jednego członka tego gospodarstwa, wraz z dokumentami je

realizacji zadań wynikających przede
wszystkim
z
Programów
Ochrony
Powietrza. Zauważyć bowiem należy, że w
obecnej chwili, to Programy Ochrony
Powietrza nakładają na gminy obowiązek
polegający na inwentaryzacji budynku stosownie do § 3 pkt 5 lit. d)
rozporządzenia Ministra Środowiska
z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie
programów ochrony powietrza oraz planów
działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1159). Projektowane rozwiązanie
stanowić będzie instrument wsparcia dla
podejmowanych w tym zakresie działań. W
związku z tym nie przewiduje się
dodatkowego finansowania administracji
samorządowej z tego tytułu.
Uwaga nieuwzględniona.
Wskazany
w
ustawie
zakres
obowiązkowego dokumentu (GPN) został
maksymalnie ograniczony do niezbędnego
zakresu. Zakres ten jest niezbędny w celu
wykazania całościowo i ilościowo przez
gminę planu w zakresie wymiany źródeł
ciepła i termomodernizacji budynków w
gminie. Inne dokumenty, w tym plany
gospodarki niskoemisyjnej (PGN) często
tego zakresu nie zawierają.
Uwaga wyjaśniona.
Przytoczony zapis dotyczy kryterium
dochodowego dla osób ubiegających się o
objęcie Programem. Oprócz ww. kryterium
wnioskodawca powinien również spełnić
inne kryteria, w tym kryterium majątkowe.
Co
więcej,
gmina
może
określić
dodatkowe kryteria zawężające grupę
beneficjentów Programu, np. maksymalną
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potwierdzającymi;”

26. W jaki sposób będzie przeprowadzana egzekucja środków Urząd Gminy
trwałych od osoby „ubogiej”. Kto się tym będzie zajmował i w jaki Biskupice
sposób będzie to egzekwowane?

27. W art. 11c ustęp 1a „Gmina, niezależnie od kosztów, o których Urząd Gminy
mowa w ust. 1 pkt 5, pokrywa wszelkie dodatkowe koszty realizacji Biskupice
przedsięwzięć niskoemisyjnych, wykraczające poza sumę kosztów
realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 1.„ Zapis ten
powoduje, iż sumaryczna ilość kosztów przewidziana w programie
na 30% dla gminy może znacznie wzrosnąć.

28. Zmniejszenie liczby budynków umożliwiających aplikowanie do
Programu do 1% lub 30 budynków, w których należy
przeprowadzić akcje Stop Smog, powinien być uzależniony od
możliwości i środków finansowych Gminy.
29. 1. W świetle proponowanych zmian dotyczących zmniejszenia
minimalnej liczby budynków jednorodzinnych z 2% do 1% jednak
nie mniej niż 30 budynków, wnosimy o zmianę zapisu z „jednak nie
mniej niż” na „lub”, co umożliwi realizację Programu Stop Smog w
Gminach, w których 1% łącznej liczby budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na obszarze Gminy wynosi mniej niż 30 (art. 11c
ust. 1 pkt 2).

Urząd Gminy
Biskupice
Związek Dorzecza
Gmin Wisłoki

powierzchnię budynku przypadającą na 1
osobę, wskazanie preferowanych grup
społecznych np. rodziny wielodzietne,
emeryci i renciści, beneficjenci pomocy
społecznej itd.
Uwaga wyjaśniona.
Zgodnie z obowiązującą treścią zapisów
art. 11d ust. 1 pkt. 8 beneficjent musi
złożyć oświadczenie w formie aktu
notarialnego o poddaniu się egzekucji
wprost z tego aktu w przypadku powstania
obowiązku
zwrotu
kosztów
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego.
Obowiązek egzekucji leży po stronie
gminy, która jest stroną umowy z
beneficjentem.
Uwaga uwzględniona i wyjaśniona.
Przepis został tak zmodyfikowany, aby
gmina miała jedynie możliwość pokrycia
dodatkowych kosztów, ale nie będzie to
obowiązek.
Dodatkowo
zostały
doprecyzowane zapisy
dot. wkładu
własnego beneficjenta, aby mógł on być
wykorzystany
do
pokrycia
tych
dodatkowych kosztów.
Uwaga wyjaśniona.
Proponuje się zmienić min. limit budynków
na 1% lub 20 budynków.
1-2, 4-5. Uwagi uwzględnione.
1. Proponuje się zmienić min. limit
budynków na 1% lub 20 budynków.
2. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
gospodarstw
domowych
w
Polsce
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2. Prosimy o uwzględnienie lub indywidualne rozpatrzenie
przypadku, w którym Gmina zrealizowała lub jest w trakcie
realizacji inwestycji polegającej na wymianie dotychczasowych
źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Projektów
współfinansowanych ze środków unijnych lub środków własnych
Gmin. Spełnienie warunku 80% budynków dotyczących
wymiany/likwidacji
urządzeń
niespełniających
standardów
niskoemisyjnych wydaje się zbyt wysokim pułapem w Gminach, w
których realizowane są Projekty z zakresu wymiany kotłów/piecy
starego typu i listy osób zainteresowanych uczestnictwem w
Programie Stop Smog są już mocno ograniczone (art. 11c ust. 1
pkt 3).
3. Prosimy o doprecyzowanie zapisów art. 11c ust 3a poprzez
wskazanie terminu w jakim winien zostać uregulowany stan
prawny budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz formę
przekazania majątku beneficjentowi.
4. Prosimy o dostosowanie terminów art. 11 f ust. 1 pkt od 3 do 6,
konsekwentnie do zmian zaproponowanych w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. Ponadto zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia
wniosku w ramach Programu Stop Smog w formie partnerstwa, np.
przez Związek jednostek samorządu terytorialnego.

30. Zważając na istotność proponowanej regulacji ze względu na Prezes Urzędu
ochronę środowiska, jak i wsparcie finansowe dla obywateli, organ Ochrony Danych
nadzorczy wskazuje, że wszelkie inicjatywy związane z Osobowych
budowaniem podstaw prawnych dla realizacji przedmiotowego
projektu muszą zapewniać stosowanie rozporządzenia 2016/679.
Jednym z najistotniejszych elementów przy budowaniu
optymalnych rozwiązań pod kątem ochrony danych jest dokonanie
oceny skutków planowan,ych operacji przetwarzania. Ocena
skutków powinna być dokonywana przez Projektodawcę ze
względu na rodzaj przetwarzania, w szczególności następujący

zamieszkujących budynki jednorodzinne
spełnia
obecnie
obowiązujący
w
Programie próg dochodowy. Ponadto
należy mieć na uwadze, że Program Stop
Smog nie jest jedynym źródłem wsparcia
wymian źródeł ciepła i termomodernizacji.
Niemniej jednak, w związku z „przejściem”
na definicję dochodu z ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych progi dochodowe wzrosną w
Programie (o ok. 20%). Osoby, które nie
kwalifikują się do Programu Stop Smog
mogą skorzystać m.in. z Programu
Priorytetowego
„Czyste
Powietrze”
NFOŚiGW
oraz
ulgi
termomodernizacyjnej.
4. W art. 11f ust. 1 pkt od 3 do 6 zostały
skreślone.
5. Ujęto przepis umożliwiający składanie
wniosków i realizację porozumień przez
związki międzygminne lub powiaty.
3. Uwaga nieuwzględniona.
Gmina będzie mogła realizować Program
maksymalnie od 3 do 4 lat. W związku z
tym, osoby chętne, a niespełniające
kryterium dot. stanu prawnego budynku
będą mogły podjąć działania w celu
rozwiązania tej kwestii.
Uwaga wyjaśniona.
Analiza ryzyka przetwarzania danych
osobowych
zostanie
wykonana
na
późniejszym etapie.
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przy użyciu nowych technologii, ale także gdy charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem
mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób. Zakładana przez Projektodawcę skala i sposoby
przetwarzania danych i informacji, uzasadniają zastosowanie art.
35 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, który zgodnie z jego treścią
nakłada obowiązek dokonania oceny skutków m.in. w związku z
tworzeniem przepisów regulujących operację lub zestaw operacji
przetwarzania. Ocena skutków zawierać powinna co najmniej:
systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów
przetwarzania; ocenę, czy operacje są niezbędne oraz
proporcjonalne w stosunku do celów; ocenę ryzyka naruszenia
praw lub wolności podmiotów danych; środki planowane w celu
zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i
mechanizmy bezpieczeństwa, które mają zapewnić ochronę
danych osobowych (art. 35 ust. 7 rozporządzenia 2016/679).
Poprawność procesu legislacyjnego i przyszłe stosowanie
zmienianych niniejszym projektem przepisów prawa w praktyce
przez podmioty realizujące zmieniane przepisy, wykonujące
operacje na danych, wymaga wyeliminowania ryzyka tworzenia
przepisów (bez przeprowadzonej oceny skutków) naruszających
zasady przetwarzania danych osobowych (art. 5 rozporządzenia
2016/679 – w szczególności zasady legalizmu, ograniczenia celu,
minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania). Poprawnie
przeprowadzona ocena skutków powinna wskazywać związek
pomiędzy pozyskiwanym lub przekazywanym przez podmiot
określony w ustawie zakresem danych, z konkretnym celem ich
przetwarzania, który to cel również powinien zostać wskazany w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Organ nadzorczy
wskazując na powyższe zwraca uwagę Projektodawcy na
następujące zagadnienia, które powinny być przedmiotem
dodatkowej analizy legislacyjnej.
31. Choć przepisy projektu, ani informacje zawarte w uzasadnieniu Prezes Urzędu
projektu, nie wskazują wprawdzie wprost na katalog danych Ochrony Danych
osobowych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Osobowych
Budynków (zwanej w dalszej części jako CEEB lub ewidencja),
niemniej jednak kwestia ta wymaga wyjaśnienia ze względu na
brzmienie projektowanego art. 27a odnoszącego się do ww.
ewidencji. Mocą art. 27a ust. 1 Projektodawca stanowi o

Uwaga wyjaśniona.
Dane osobowe gromadzone w systemie
zostały wskazane w projekcie ustawy.
Dodatkowo zakłada się gromadzenie
danych właścicieli budynków – w tym
zakresie zostanie uzupełniony art. 27a

19

gromadzeniu danych i informacji o budynkach i lokalach z zakresu
różnych kategorii danych (art. 27a ust. 2 pkt 1), danych osób
uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do ewidencji
(art. 27a ust. 2 pkt 2), a także o tym, że dane i informacje są nie
tylko wprowadzane przez osoby uprawnione (art. 27a ust. 3 pkt 1),
ale także pozyskiwane automatycznie z odrębnych źródeł (art. 27a
ust. 3 pkt 2). Przede wszystkim jednak, brzmieniem art. 27a ust. 1,
Projektodawca wskazuje, że minister właściwy do spraw
gospodarki, prowadząc w systemie teleinformatycznym centralną
ewidencję emisyjności budynków jest administratorem danych
zgromadzonych w tej ewidencji. Projektodawca posługuje się
wprawdzie, definiowanym w przepisach rozporządzenia 2016/679,
pojęciem administratora (danych), niemniej jednak konstrukcja
przepisów projektu nie pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie:
czy - oprócz danych osób uprawnionych do wprowadzania danych
i informacji do ewidencji (art. 27a ust. 2 pkt 2) – wszystkie
pozostałe „dane i informacje zgromadzone w ewidencji” stanowić
będą dane osobowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia
2016/679; czy w ewidencji gromadzone będą pośród „danych i
informacji o budynkach i lokalach” także dane osobowe do tych
budynków i lokali przyporządkowane. Zaproponowane przepisy
analizowanego projektu nie dają także odpowiedzi na kolejne
pytania: jakie są cele przetwarzania danych w projektowanej
ewidencji (zasada ograniczenia celu); jakie są okresy
przechowywania danych osobowych (zasada ograniczenia
przetwarzania). Organ nadzorczy wskazuje zatem kierunkowo na
niezbędność wyjaśnienia i sprecyzowania przez Projektodawcę:
jaki będzie zakres danych osobowych gromadzonych w ewidencji,
w szczególności: jakie będą kategorie danych oraz czy będą to
kategorie szczególne, jak np. informacje o stanie zdrowia,
niepełnosprawności. O ile miałoby dochodzić do przetwarzania
szczególnych kategorii danych (ich definicję stanowi art. 9
rozporządzenia
2016/679),
to
niewystarczającym
byłoby
uregulowanie tej kwestii w przepisach aktu wykonawczego do
zmienianej ustawy – zakres danych powinien być ustalony mocą
przepisów rangi ustawy a nie rozporządzenia.

poprzez dodanie ust. 3 odnoszącego się
do danych dotyczących właścicieli lub
zarządców
budynków
lub
lokali:
a) imię i nazwisko albo nazwę właściciela
lub zarządcy oraz adres jego miejsca
zamieszkania lub siedziby;
b) adres nieruchomości, w obrębie której
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło
spalania
paliw,
o
których
mowa
odpowiednio w art. 27a ust. 2 lit. a i c;
c) numer telefonu;
d) adres poczty elektronicznej.
Natomiast
delegacja
do
wydania
rozporządzenia wykonawczego w oparciu
o art. 27a ust. 5, do określenia
szczegółowego
zakresu
danych
i
informacji gromadzonych w ewidencji,
przekazywanych przez osoby uprawnione
oraz uzupełnianych automatycznie przez
system teleinformatyczny obsługujący
ewidencję, dotyczy tylko i wyłącznie
danych technicznych budynków lub lokali
oraz związanych z nimi zdarzeniami. W
tym zakresie planuje się gromadzenie
następujących danych:
1) dotyczące budynku lub jego części
(lokalu):
identyfikator
infrastruktury
informacji
przestrzenniej
(idIIP)
pozyskiwany automatycznie z systemu
BDOT10k; funkcja ogólna - pozyskiwana
automatycznie z systemu BDOT10k;
obwód budynku - wyliczany algorytmem
zaimplementowanym
w
CEEB;
rok
budowy, liczba kondygnacji, średnia
wysokość
kondygnacji
ogrzewanych,
grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub
stropu nad piwnicą lub garażem, grubość
ocieplenia
stropodachu,
grubość
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ocieplenia dachu, stopień ocieplenia ścian
zewnętrznych, grubość ocieplenia ścian
zewnętrznych, powierzchnia pomieszczeń
ogrzewanych,
średnia
temperatura
pomieszczeń ogrzewanych w sezonie
grzewczym - ustalane na podstawie
informacji uzyskanych od mieszkańca
budynku lub lokalu;
2) dotyczące źródła ciepła, energii
elektrycznej
i
spalania
paliw
wykorzystywanych w budynku lub jego
części (lokalu): rodzaj (np. kocioł gazowy,
podgrzewacz
gazowy
przepływowy,
podgrzewacz gazowy pojemnościowy,
grzejnik
gazowy,
kominek
gazowy,
nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe,
kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub
wolnostojący (koza, angielka) na paliwa
stałe (węgiel, drewno, pellet), kominek na
paliwo
stałe,
trzon
kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa, kocioł
olejowy, piec olejowy, pompa ciepła
powietrzna, pompa ciepła gruntowa,
pompa
ciepła
wodna,
ogrzewanie
elektryczne, kolektory słoneczne, sieć
ciepłownicza, instalacja fotowoltaiczna,
kogeneracja, gruntowe wymienniki ciepła,
itp.);
nominalna
moc
cieplna
lub
elektryczna, rodzaj paliwa i jego roczne
zużycie, rok montażu, rok produkcji,
przeznaczenie, potwierdzenie spełnienia
wymagań standardów niskoemisyjnych,
klasa kotła na paliwo stałe, sposób
podawania paliwa w kotle na paliwo stałe,
sprawność przy mocy nominalnej kotła na
paliwo stałe, urządzenie odpylające i jego
sprawność w kotle na paliwo stałe, źródło
danych
(tabliczka
znamionowa,
dokumentacja techniczno-ruchowa lub
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32. Zapewnianiu
stosowania
w
projektowanych
przepisach Prezes Urzędu
rozporządzenia 2016/679 sprzyjać także będzie określenie w Ochrony Danych
związku z przetwarzaniem danych: ról i obowiązków zarówno Osobowych
podmiotu prowadzącego CEEB, jak i podmiotów czerpiących dane
osobowe z tej ewidencji oraz zasilające ewidencję danymi
osobowymi – w odniesieniu do operacji (zestawów operacji)
przetwarzania. Wprawdzie minister właściwy do spraw gospodarki
został wskazany przez Projektodawcę jako administrator, jednakże
nie zostały mocą przepisów przypisane role dla podmiotów
mających zasilać CEEB (art. 27a ust. 3) oraz podmiotów
pozyskujących informacje/dane z ewidencji, pracowników
zatrudnionych przez te podmioty, w związku z funkcjonowaniem
systemu teleinformatycznego, który ma być narzędziem do
realizacji tych zadań.

inne) – ustalane na podstawie wskazań
mieszkańca budynku lub lokalu albo w
oparciu o informacje zamieszczone na
urządzeniach grzewczych, np. tabliczka
znamionowa umieszczona na kotle na
paliwo stałe;
3)
dotyczące
wszelkiego
rodzaju
dofinansowań
przedsięwzięć
realizowanych w budynkach w zakresie:
punkt adresowy budynku lub lokalu, na
który udzielono dofinansowania, rodzaju i
kwoty
udzielonego
dofinansowania,
całkowitego
kosztu
przedsięwzięcia,
przedmiotu
i źródła dofinansowania,
okresu trwałości przedsięwzięcia w
ramach,
którego
udzielono
dofinansowania.
Nie
przewiduje
się
jednocześnie
gromadzenia informacji dotyczących stanu
zdrowia czy niepełnosprawności.
Uwaga wyjaśniona i częściowo
uwzględniona.
W
ocenie
projektodawcy
role
użytkowników systemu zostały wprost
określone na poziomie ustawy w możliwej
do tego formule. Szczegółowy opis ról
użytkowników
systemu
zostanie
sprecyzowany na poziomie dokumentacji
funkcjonalno
–
systemowej
projektowanego systemu. Niemniej dodać
należy, że w art. 27a ust. 1 wskazano
administratora
danych
osobowych
przetwarzanych w systemie. W art. 27b
wskazano krąg podmiotów zasilających
system, wraz z procedurą ich wpisu
(nadanie uprawnień). Zgodnie z delegacją
ustawową wskazaną w ust. 5 art. 27a,
przewiduje się określenie – wzorem innych
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33. Istotne byłoby także określenie: jakie są zakresy odpowiedzialności Prezes Urzędu
podmiotów przetwarzających dane/korzystających z ewidencji; Ochrony Danych
które podmioty będą odpowiedzialne za automatyczne Osobowych
uzupełnianie systemu teleinformatycznego. Podmioty uprawnione
do wprowadzania danych i informacji do ewidencji powinny być
enumeratywnie wskazane (nazwane), a nie jedynie opisane
poprzez ich funkcje/role wynikające z innych przepisów prawa (art.
27b ust. 1 projektu). Art. 27d ust. 1 projektu odnosi się do
udostępniania danych i informacji zgromadzonych w ewidencji
poszczególnym podmiotom „w zakresie realizowanych zadań”, co
w ocenie organu nadzorczego zostało zbyt ogólnie określone.
Powinny zostać doprecyzowane cele, dla realizacji których dane
mogą być udostępniane, z uwzględnieniem zasady niezbędności
np. prowadzenie określonych przepisami prawa postępowań.

rejestrów państwowych, np. CEPiK szczegółowego
zakresu
danych
i
informacji gromadzonych w ewidencji,
przekazywanych przez osoby uprawnione
oraz uzupełnianych automatycznie przez
system teleinformatyczny obsługujący
ewidencję. Zmodyfikowano natomiast art.
27b ust. 1 poprzez wskazanie kategorii
danych, o których mowa w art. 27a ust. 2,
które będą przekazywane przez osoby
wpisane do wykazu osób uprawnionych z
uwzględnieniem ich ról w systemie.
Uwaga
wyjaśniona
i
uwzględniona
częściowo.
Z treści art. 27a ust. 3 pkt 1 i 2 wynika, że
co do zasady dane będą wprowadzane
przez osoby uprawnione – wpisane do
wykazu osób uprawnionych. Natomiast
część danych zostanie pozyskana do
systemu w sposób automatyczny. Dane te,
pochodzące z bazy danych BDOT10k,
CRCEB, CROUB lub innych systemów
przetwarzanych przez podmioty w zakresie
danych, i których mowa w art. 27a ust. 2
pojawią się automatycznie. Szczegółowy
zakres tych danych, zgodnie z delegacją
określoną w art. 27a ust. 5 zostanie
szczegółowo określony w rozporządzeniu
wykonawczym do ustawy.
Przyjęty natomiast mechanizm, który
określa osoby uprawnione do zasilania
bazy danych, a nie podmioty, wynika z
jednej strony ze specyfiki zawodowej tych
osób, a z drugiej z potrzeby zapewnienia
rozliczalności systemu. Odesłanie do
konkretnej osoby przekazującej dane do
systemu stanowi bardziej precyzyjne
rozwiązanie, aniżeli wskazanie, że dane
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34. W przepisach projektu ustawy brak również odpowiedzi na pytania Prezes Urzędu
o: funkcjonalności/działania systemu teleinformatycznego. Z Ochrony Danych
projektowanych przepisów nie wynika: czy w systemie są Osobowych
zgromadzone tylko informacje/dane, czy również dokumentacja
wskazana w projektowanych przepisach i wynikający z niej zasób
informacji o charakterze osobowym, w tym w zakresie
szczególnych kategorii danych.

35. Organ nadzorczy pragnie także wskazać Projektodawcy, że brak Prezes Urzędu
szczegółowego uregulowania kwestii związanych z teletransmisją Ochrony Danych
danych stanowi kolejne poważne ryzyko z zakresu ochrony danych Osobowych
osobowych znajdujących się w przedmiotowej ewidencji. Brak
szczegółowych przepisów i rozwiązań w obszarze teletransmisji
danych uwzględniających każdorazową weryfikację udostępniania
danych może utrudnić administratorom danych zawartych w
ewidencji, realizację zasady rozliczalności, o której mowa w art. 5
ust. 2 rozporządzenia 2016/679, poprzez utratę kontroli nad tym
komu, na jakiej podstawie i w jakim celu udostępnia dane w trybie
bezwnioskowym. W tym miejscu na uwagę zasługuje motyw 31
rozporządzenia 2016/679 w zakresie realizacji żądań ujawniania
danych osobowych na potrzeby wykonywania zadań przez organy
publiczne. Prezes UODO zakłada, że przedmiotowa regulacja ma
stanowić podstawę prawną dla obrotu informacją o osobach, na

będą przekazywane, np. przez kominiarzy.
Art. 27d ust. 1 został uzupełniony w ten
sposób, ażeby udostępnianie danych
odnosiło się do „realizacji ustawowych
zadań” (o ile są one niezbędne do
realizacji
ich
ustawowych
zadań)
podmiotów enumeratywnie wymienionych
w tym przepisie. Dodatkowo wprowadzono
wymóg uzyskania zgody na teletransmisję
tych danych po spełnieniu określonych
przesłanek wskazanych w ust. 3.
Uwaga wyjaśniona.
Dane osób wpisanych do wykazu osób
uprawnionych będą gromadzone łącznie z
dokumentacją (oświadczenie o zgodności
z prawdą danych zawartych we wniosku o
wpis do wykazu osób uprawnionych oraz
kopie
dokumentów
potwierdzających
nadanie
odpowiednich
uprawnień)
składaną wraz z wnioskiem. Kategorie tych
danych osobowych zostały wskazane w
art. 1 pkt 5 w zakresie art. 27b ust. 4
projektowanej ustawy.
Uwaga wyjaśniona i uwzględniona.
Projektowana regulacja w art. 27d ust. 1
odnosząca się do kwestii związanych z
udostępnieniem
danych
została
zmodyfikowana w ten sposób, że dane i
informacje zgromadzone w ewidencji
udostępnia się, o ile są one niezbędne do
realizacji
ich
ustawowych
zadań,
podmiotom wymienionym enumeratywnie
w pkt 1 – 24. Dane tym podmiotom,
stosownie do ust. 2, udostępnia się̨ w
systemie
teleinformatycznym
obsługującym
ewidencję
w
postaci
elektronicznej
za
pomocą
środków
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potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze”, (którą to
inicjatywę popiera) dlatego też przedstawia powyżej swoje
wątpliwości, które Projektodawca powinien wziąć pod uwagę,
wyrażając jednocześnie nadzieję, że uregulowanie tych kwestii
pomoże wypracować jak najlepsze rozwiązania prawne zgodne z
przepisami o ochronie danych osobowych. Odniesienie się przez
Projektodawcę do przedstawionych przez organ nadzorczy pytań
oraz przedstawienie oceny skutków dla ochrony danych pozwoli
Prezesowi UODO na kompleksową analizę projektu, celem
przyjęcia rozwiązań prawnych zapewniających stosowanie
rozporządzenia 2016/679.

36. Projekt zmiany ustawy w obszarze art. 11c ust. 1 pkt 2 przewiduje Urząd Miejski w
konieczność spełnienia warunku realizacji przedsięwzięć Sosnowcu
niskoemisyjnych dla niemniej niż 1% łącznej liczby budynków
mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy, jednak niemniej

komunikacji elektronicznej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów
realizujących
zadania
publiczne. Dodatkowo dodaje się ust. 3
stosownie do którego minister właściwy do
spraw
budownictwa,
planowania
i
zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa może wyrazić zgodę, w
drodze decyzji, na udostępnienie danych
zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o
których mowa w ust. 1, albo ich
jednostkom organizacyjnym, za pomocą
urządzeń teletransmisji danych, bez
konieczności składania elektronicznego
wniosku,
jeżeli
spełniają
łącznie
następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające
odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w
jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i
organizacyjne
uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem
ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub
zakresem wykonywanych zadań albo
prowadzonej działalności.
Możliwość udostępniania danych na
podstawie projektowanego art. 27e ust. 1,
zostanie zmodyfikowana w ten sposób,
aby dane były udostępniane właścicielom
budynków lub lokali, po podaniu danych
określonych w przepisach wydanych na
podstawie ust. 2.
Uwaga uwzględniona.
Proponuje się zmienić min. limit budynków
na 1% lub 20 budynków. Natomiast dla

25

niż dla 30 budynków, oraz nie więcej niż 12% łącznej liczby
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.
Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują żadnego
ograniczenia dla gmin, których liczba mieszkańców przekracza 100
000. Wprowadzenie takiego ograniczenia dla gminy dużej może
spowodować, iż trudnym będzie spełnienie kryterium objęcia
programem co najmniej 1% łącznej liczby budynków mieszkalnych
na obszarze danej gminy. O ile intencja projektodawcy wydaje się
uzasadniona, związana z koniecznością wyeliminowania sytuacji
zawierania porozumień na jednostkową liczbę inwestycji o tyle
wydaje się, iż pozostawienie dolnej granicy na poziomie co
najmniej 30 budynków jednorodzinnych w przypadku gmin powyżej
100 000 mieszkańców, pozwoli z jednej strony na uniknięcie
powyższych problemów, z drugiej zaś będzie stanowiło szansę na
realizację programu STOP SMOG w gminach o dużej liczbie
mieszkańców, jednakże takich, które nie są w stanie spełnić
kryterium procentowego.
37. Projekt zmiany ustawy w obszarze art. 11c ust. 5 pkt 5 przewiduje, Urząd Miejski w
iż średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie Sosnowcu
może przekroczyć kwoty 53 000 zł. Wydaje się, iż w przypadku
termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła przyjęta kwota
może być niewystarczająca. Biorąc pod uwagę wysokie koszty
materiałów budowlanych oraz robocizny, nawet przy założeniu że
przyjęty limit dotyczy średniej wartości wszystkich przedsięwzięć
realizowanych w ramach zawartego porozumienia może nie
pokrywać on wszystkich kosztów poniesionych w związku z jego
realizacją. Powyższe może dotyczyć w szczególności sytuacji, w
której na danej nieruchomości będą montowane efektywne
ekologicznie, ale jednocześnie bardzo drogie źródła ciepła. Wydaje
się, że przy przyjętym założeniu kosztów realizacji wręcz
niemożliwym jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w
powiązaniu z pompą ciepła. Aby w pełni wykorzystać możliwości
programu STOP SMOG, także z uwagi na fakt, że w ramach
programu mogą być finansowane działania związane z
opracowaniem dokumentacji projektowej, nadzorem inwestorskim,
czy też obsługą programu wskazanym jest podwyższenie
maksymalnego średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego.
38. Przepis art. 11d ust. 1 pkt 2) ustawy określa kryterium dochodowe Urząd Miejski w

miast pow. 100 tys. mieszkańców,
dotychczasowe zapisy pozostaną bez
zmian, tzn. pozostanie brak minimalnego
limitu budynków.

Uwaga wyjaśniona.
Należy mieć na względzie, że wskazana
kwota jest kwotą średnią przypadającą na
1 budynek. W związku z tym, w zależności
od stanu budynku i zakresu potrzebnych
prac, w części budynków kwota ta może
być przekroczona, pod warunkiem, że w
innych budynkach koszt ten będzie niższy.
Co
więcej,
gmina
ma
możliwość
ustanowienia dodatkowych limitów dot.
finansowanych budynków, w tym np.
maksymalnej dopuszczalnej powierzchni
np.
przypadającej
na
1
osobę
zamieszkującą budynek.

Uwaga wyjaśniona.
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liczone z roku kalendarzowego poprzedzającego rok zawarcia Sosnowcu
umowy wyrażone średnim miesięcznym dochodem na jednego
członka gospodarstwa domowego. Dochód ten nie może
przekroczyć na jednego członka gospodarstwa odpowiednio 175%
kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
oraz 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Wydaje się,
że powyższe kryterium może stanowić jedną z podstawowych
barier ograniczających możliwości pełnego wykorzystania
możliwości programu STOP SMOG. Przyjęte kryterium dochodowe
jest zdecydowanie za niskie. Rozumiejąc założenia programu
STOP SMOG, którego nadrzędnym celem jest walka z ubóstwem
energetycznym wskazać należy, że pojęcie to może być
interpretowane dwojako. Z jednej strony może być utożsamiane z
ubóstwem majątkowym powodującym dedykowanie programu dla
osób najbiedniejszych. Z drugiej zaś ubóstwo energetyczne można
rozpatrywać w szerszym kontekście obejmującym oprócz
czynników wyżej wymienionych, także brak dostępu do sieci
ciepłowniczej, gazowej lub też zamieszkiwanie w obszarach w
których sieć ta nigdy nie powstanie ze względu na brak
uzasadnienia ekonomicznego do ponoszenia przez gestorów sieci
nakładów inwestycyjnych na takie działania. Jakkolwiek proponuje
się rozważenie znaczącego podniesienia kryterium dochodowego.
Obecna sytuacja na rynku usług budowlanych wskazuje, iż nawet
osoby średnio zamożne nie są w stanie ponosić nakładów
inwestycyjnych na termomodernizację lub wymianę źródła ciepła w
swoich gospodarstwach domowych. Powyższe jest efektem
wysokich kosztów materiałów budowlanych oraz robocizny. Na
koniec tego wątku zaznaczyć należy, iż celem programu STOP
SMOG jest poprawa jakości powietrza, które jest dobrem
wspólnym nie znającym granic gospodarstw domowych, granic
administracyjnych. Idea wprowadzenia kryterium dochodowego
jest słuszna, tym niemniej powinno ono zostać określone na takim
poziomie, który nie będzie krępował możliwości pełnego
wykorzystania programu STOP SMOG.
39. Alternatywnie proponuje się wprowadzenie odrębnych zasad dla Urząd Miejski w
osób, które przekroczą kryterium dochodowe określone w Sosnowcu
obowiązujących przepisach. W celu wprowadzenia wskazanych
tezy proponuje się następujące zmiany ustawy:
1)w art. 11 d ust. 1 ustawy:

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
gospodarstw
domowych
w
Polsce
zamieszkujących budynki jednorodzinne
spełnia
obecnie
obowiązujący
w
Programie próg dochodowy. Co więcej
należy wskazać, że Program Stop Smog
jest programem skierowanym dla osób
najuboższych. Niemniej jednak, w związku
z „przejściem” na definicję dochodu z
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach
rodzinnych
progi
dochodowe wzrosną w Programie (o ok.
20%). Pozostałe osoby mogą skorzystać z
Programu
priorytetowego
„Czyste
Powietrze”
NFOŚiGW
i
ulgi
termomodernizacyjnej.

Powyższe
zmiany
umożliwiają
szerszy
dostęp
do
programu
osobom o nieznacznie
wyższych dochodach, a

Uwaga wyjaśniona.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
gospodarstw
domowych
w
Polsce
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a)proponuje się zmianę treści pkt 2:
2) w ostatnim roku kalendarzowym, poprzedzającym rok zawarcia
umowy, o której mowa w ust. 2, średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego, w rozumieniu ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2133), nie przekracza 175% kwoty najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym, oraz złożyła oświadczenie, w
którym określi liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz
dochód przypadający na jednego członka tego gospodarstwa, wraz
z dokumentami je potwierdzającymi, dla przypadku, o którym
mowa w pkt. 9;
b)proponuje się dodanie pkt 2a w brzmieniu:
2a) w ostatnim roku kalendarzowym, poprzedzającym rok zawarcia
umowy, o której mowa w ust. 2, średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego, w rozumieniu ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2133), jest wyższy niż 175% i nie przekracza 350%
kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz
jest wyższy niż 125% i nie przekracza 300% tej kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym, oraz złożyła oświadczenie, w
którym określi liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz
dochód przypadający na jednego członka tego gospodarstwa,
wraz z dokumentami je potwierdzającymi, dla przypadku, o którym
mowa w pkt. 9a
c) proponuje się dodanie pkt 9a w brzmieniu:
9a) wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości
oraz w sposób określony w uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile
zostanie ona wydana, powyżej 10% i nie większej niż 30% kosztu
realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
2)w art.11 d ust. 8 ustawy proponuje się dodanie pkt 4 w
brzmieniu:
4)sposób i warunki wnoszenia wkładu własnego przez
beneficjenta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, u którego będzie
realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, oraz wysokość tego
wkładu powyżej 10% i nie większą niż 30% kosztu realizacji
przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
3) w art.11 d ust. 9 ustawy proponuje się zmianę treści ust. 9:
Rada gminy może określić, w drodze uchwały, sposób i warunki

mimo
wszystko
niezamożnych. Propozycja
wprowadza dwie grupy
beneficjentów
w
zależności od dochodu
(grupa 1: dochódś125% i
175%;
grupa
2:
175<dochóc1350%
i 125<dochócI300%). Dla
każdej z grup ustalony jest
wkład własny, przy czym o
ile w przypadku
najuboższych (grupa 1)
wkład
własny
jest
fakultatywny,
to
w
przypadku
lepiej
zarabiających wkład
ten jest obligatoryjny i jego
dolny próg wartości (w %)
stanowi maksimum wkładu
jaki może ponieść osoba
niezamożna. Podejście to
jest
emanacją
celu
programu, którym jest
ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń
do
atmosfery, a jednocześnie
pozwala
premiować
osoby/gospodarstwa
domowe doświadczające
ubóstwa energetycznego.
Obecne wymogi w tym
zakresie w znaczący i
nieuzasadniony
sposób
ograniczają „próg wejścia"
do programu. Przyjęcie tak
restrykcyjnego
warunku
stanowi duże utrudnienie
w realizacji ze względu na

zamieszkujących budynki jednorodzinne
spełnia
obecnie
obowiązujący
w
Programie próg dochodowy. Co więcej
należy wskazać, że Program Stop Smog
jest programem skierowanym dla osób
najuboższych. Niemniej jednak, w związku
z „przejściem” na definicję dochodu z
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach
rodzinnych
progi
dochodowe wzrosną w Programie (o ok.
20%). Pozostałe osoby mogą skorzystać z
Programu
priorytetowego
„Czyste
Powietrze”
NFOŚiGW
i
ulgi
termomodernizacyjnej.
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wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie
realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, oraz wysokość tego
wkładu, nie większą jednak niż 10% kosztu realizacji
przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w przypadku o którym mowa w
ust. 1 pkt 2.

40. Przepis art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy nie ulega znaczącej zmianie Urząd Miejski w
tym, niemniej zarówno jego obecne brzmienie, jak i proponowane Sosnowcu
zmiany mogą stanowić barierę odstraszająca potencjalnych
beneficjentów od udział w programie STOP SMOG. Obowiązek
złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost rodzi
ryzyko ograniczenia możliwości władania majątkiem beneficjenta.
Podobne ograniczenia występują w przepisach art. 11f ustawy.
Wprowadzenie mechanizmów konieczności zwrotu kosztów
realizacji
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego
w
przypadku
przeniesienia w całości lub części własności budynku lub lokalu
również wpływa negatywnie na efektywność programu STOP
SMOG. Należy zauważyć, iż nadrzędny cel realizacji programu
STOP SMOG w postaci poprawy jakości powietrza, w przypadku
zbycia nieruchomości nie ulegnie zmniejszeniu. Uzyskany efekt
ekologiczny będzie nadal pozytywnie oddziaływał na środowisko,
w przypadku zmiany właściciela budynku lub lokalu. Alternatywnie
proponuje się wprowadzenie następującego zapisu w art. 11d ust.
1 pkt 8 ustawy: Podpisze deklarację wekslową wraz z wekslem o
poddaniu się egzekucji w przypadku powstania obowiązku zwrotu
kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez osoby będące
właścicielami nieruchomości na której będzie realizowana
inwestycja. Podpisanie w/w deklaracji nastąpi w dniu podpisania
właściwej umowy z Gminą o dofinansowanie wynikające z

niewielką świadomość i
jednocześnie
sporą
niechęć do ponoszenia
wydatków na ten cel u
osób
o
najniższych
dochodach. Dopuszczenie
do
udziału
osób
o
nieznacznie
wyższych
dochodach
będzie
stanowiło
zachętę
dla
pozostałych,
uboższych
osób (zwłaszcza z uwagi
na efekt zachęty związany
z mniejszym — nawet „O"
— wkładem własnym) do
udziału w programie.
Uwaga uwzględniona.
Jako alternatywę dla oświadczenia o
poddaniu się egzekucji wprost wskazano
również deklarację wekslową.
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programu „Stop Smog", Z punktu widzenia mieszkańca nie
powoduje to konieczności angażowania się w skomplikowane
procedury
notarialne
dotyczące
wszystkich
właścicieli
nieruchomości oraz poniesienia dodatkowego kosztu związanego
ze sporządzeniem aktu notarialnego. Ze względu na fakt, iż
program jest kierowany do osób o niższym statusie materialnym,
mieszkańcy mogą nie akceptować dodatkowych kosztów
związanych z zawarciem umowy.
41. Proponuje się rozszerzenie programu STOP SMOG tak, aby Urząd Miejski w
obejmował również budynki wielorodzinne. Wskazać należy, że w Sosnowcu
wielu zasobach mieszkaniowych na terenie gmin, a w
szczególności w zasobach komunalnych znajduje się znaczna
ilość budynków wielorodzinnych, w których wykorzystywane są
niejednokrotnie jeszcze piece kaflowe. Wykorzystanie tych
nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych
przyczynia się znacząco do pogorszenia jakości powietrza na
terenie gminy. Zatem eliminacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła
z zabudowy wielorodzinnej niewątpliwie przyczyni się do poprawy
jakości powietrza.

42. Art. 1 pkt 3 lit. a
ustawy
o zmianie ustawy
o wspieraniu
termomodernizac

Proponuje się zmianę brzmienia tiret siódmego
na następujące:
„- w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest
wykorzystywany kocioł na paliwo stałe
spełniający wymagania klasy 5 zgodnie z

Uwagi szczegółowe
Urząd Marszałkowski Doprecyzowanie zapisu.
Województwa
Mazowieckiego
w
Warszawie
za
pośrednictwem Biura

Uwaga wyjaśniona.
Instrumentem dedykowanym do wsparcia
budynków wielorodzinnych jest premia
termomodernizacyjna. Obecnie o wsparcie
mogą ubiegać się osoby fizyczne,
wspólnoty
mieszkaniowe
z
większościowym
udziałem
osób
fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe
oraz
towarzystwa
budownictwa
społecznego. Natomiast w dniu 3 marca
br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy
o
wspieraniu
termomodernizacji
i
remontów, która umożliwi przyznawanie
premii remontowej dla gmin, w wysokości
50%
wartości
realizowanych
przedsięwzięć remontowych w budynkach,
w których znajdują się lokale komunalne.
W przypadku, gdy budynki komunalne
wpisane są do rejestru zabytków lub
znajdują się na terenie wpisanym do tego
rejestru, premia będzie wynosić 60%
kosztów przedsięwzięcia. Ustawa wejdzie
w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia.
Uwaga o charakterze redakcyjnym –
uwzględniona.
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ji
i remontów w
zakresie art. 2
pkt 1b lit. c tiret
siedem ustawy
o wspieraniu
termomodernizac
ji
i remontów
43. Art. 1 pkt 3
ustawy
o zmianie ustawy
o wspieraniu
termomodernizac
ji
i remontów
w zakresie art. 2
pkt 1c lit. a
44. Art. 1 pkt 5
ustawy
o zmianie ustawy
o wspieraniu
termomodernizac
ji
i remontów
w zakresie art.
11c
ust. 1 pkt 3
ustawy
o wspieraniu
termomodernizac
ji
i remontów
45. Art. 1 pkt 11
ustawy o zmianie
ustawy
o wspieraniu
termomodernizac
ji

normą zharmonizowaną PN-EN 303-5:2012 lub Związku Województw
nowszą”.
RP

Proponuje się zmianę brzmienia wprowadzenie
do wyliczenia ( w lit. a) na następujące:
„a) w przypadku kotłów na paliwo stałe lub
miejscowych
ogrzewaczy
pomieszczeń,
wynikające z:”

Urząd Marszałkowski Doprecyzowanie zapisu.
Województwa
Mazowieckiego
w
Warszawie
za
pośrednictwem Biura
Związku Województw
RP

Proponuje się zmianę brzmienia pkt 3 na
następujące :
„3) wymiana lub likwidacja urządzeń lub
systemów
grzewczych
lub
systemów
podgrzewających wodę, o których mowa w art.
2 pkt 1b lit. a, b i ba, nastąpi w nie mniej niż
80% budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
o
których
mowa
w pkt 2.”

Urząd Marszałkowski W obecnym brzmieniu Uwaga uwzględniona.
Województwa
pominięto nowododaną lit.
Mazowieckiego
w ba z art. 2 pkt 1b.
Warszawie
za
pośrednictwem Biura
Związku Województw
RP

Proponuje się zmianę brzmienia pkt 3 na
następujące:
„3) w przypadku osób o których mowa w ust. 1
pkt 4 informację o odpowiednich:
a) kwalifikacjach
w
rzemiośle
kominiarskim, w tym ich numer,

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
w
Warszawie
za
pośrednictwem Biura
Związku Województw

Uwaga o charakterze redakcyjnym
uwzględniona.

–

Wskazane
informacje Uwaga wyjaśniona.
odnoszą się wyłącznie do
osób określonych w art. Przepis projektowanego art. 27b ust. 4
27b ust. 1 pkt 4.
ustawy dotyczy katalogu wszystkich
danych osobowych gromadzonych w
ramach wykazu osób uprawnionych,
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i remontów
uprawnieniach budowlanych, w tym ich numer, RP
w zakresie
specjalność i zakres;”
art. 27b ust. 4 pkt
3 ustawy o
wspieraniu
termomodernizac
ji
i remontów

Zwraca się jednak uwagę, iż marszałek
województwa nie posiada zarówno kompetencji
do przeprowadzania kontroli źródeł spalania
paliw o nominalnej mocy cieplnej niż 1 MW praz
do
przeprowadzania
kontroli
spełniania
wymagań określonych w tzw. uchwale
antysmogowej, a także nie posiada informacji w
zakresie przyznawanych świadczeń z pomocy
społecznej
lub
innych
form
wsparcia
finansowego ze środków publicznych w
zakresie dodatku mieszkaniowego, dodatku
energetycznego oraz zasiłku celowego na opał.
Tym samym zapis ujęty w art, 27b ust. 3 pkt 1
powinien zostać skorygowany.
47. Art. 1 pkt 11
Proponowany zapis ujęty w art. 27b ust. 3 pkt 1
ustawy o zmianie powinien zostać skorygowany.
ustawy o
wspieraniu
Treść uwagi tożsama z uwagą Zarządu
termomodernizac Województwa Zachodniopomorskiego (nr 8)
ji i remontów w
zakresie art. 27b
ust. 3 pkt 1
46. Art. 27b ust. 3
pkt 1

Zarząd Województwa
Zachodniopomorskieg
o

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
w
Warszawie
za
pośrednictwem Biura
Związku Województw
RP

niezależnie od osoby wpisanej do tego
wykazu. Na poziomie tego przepisu
wskazuje
się
kategorie
danych
osobowych, które będą gromadzone w
CEEB. W ust. 5 wskazuje się, że wniosek
o wpis do wykazu osób uprawnionych
zawiera dane o których mowa w ust. 4.
Natomiast z delegacji określonej w ust. 12
wynika obowiązek określenia w drodze
rozporządzenia wzoru wniosku o wpis do
wykazu osób uprawnionych. Wniosek ten
zostanie określony dla każdej z grup osób
uprawnionych – nie będzie przy tym
wymagane
posiadanie
uprawnień
kominiarskich
lub
budowalnych
w
przypadku
pracowników
administracji
publicznej.
Uwaga uwzględniona.
Zmiany wymaga projektowany przepis art.
27a ust. 2 lit. d tiret pierwsze poprzez
rozszerzenie
zakresu
gromadzonych
danych o przeprowadzone kontrole na
podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska w zakresie ustalenia
wysokości należnej opłaty za korzystanie
ze
środowiska.
W
konsekwencji
modyfikacji wymaga art. 27b ust. 1 pkt 1
poprzez dodanie nowej lit. c: w zakresie
kontroli uiszczenia należnej opłaty za
korzystanie ze środowiska.
Marszałek
województwa Uwaga uwzględniona.
nie posiada kompetencji
do
przeprowadzania Zmiany wymaga projektowany przepis art.
kontroli źródeł spalania 27a ust. 2 lit. d tiret pierwsze poprzez
paliw o nominalnej mocy rozszerzenie
zakresu
gromadzonych
cieplnej mniejszej niż 1 danych o przeprowadzone kontrole na
MW
oraz
do podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo
przeprowadzania kontroli ochrony środowiska w zakresie ustalenia
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ustawy o
wspieraniu
termomodernizac
ji i remontów

48. Art. 1 pkt 4
ustawy
o zmianie ustawy
o wspieraniu
termomodernizac
ji
i remontów w
zakresie art. 11b
ustawy o
wspieraniu
termomodernizac
ji i remontów

Proponuje się w art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontów, po lit. c dodać lit. ca w brzmieniu:
„ca) w ust. 7 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz
pkt 4 w brzmieniu:
„4) sejmik województwa w zakresie zgodności z
programem ochrony powietrza, o którym mowa
w art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska, o ile program
ochrony powietrza został uchwalony przez
sejmik województwa”,” .

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
w
Warszawie
za
pośrednictwem Biura
Związku Województw
RP

spełniania
wymagań
określonych
w
tzw.
uchwale antysmogowej, a
także
nie
posiada
informacji
w
zakresie
przyznanych świadczeń z
pomocy społecznej lub
innych
form
wsparcia
finansowego ze środków
publicznych w zakresie
dodatku mieszkaniowego,
dodatku energetycznego
oraz zasiłku celowego na
opał.
Tym
samym
proponowany zapis ujęty w
art. 27b ust. 3 pkt 1
powinien
zostać
skorygowany.
Zgodnie z art. 11b ust. 4
pkt 3 ustawy o wspieraniu
termomodernizacji
i
remontów,
gminny
program
niskoemisyjny
powinien być zgodny z
programem
ochrony
powietrza, o którym mowa
w art. 91 ust. 3 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2019 r. poz.
1396, z późn. zm.), o ile
został uchwalony przez
sejmik
województwa,
dlatego zasadnym jest aby
gminny
program
niskoemisyjny
mógł
podlegać
zaopiniowaniu
przez sejmik województwa.

wysokości należnej opłaty za korzystanie
ze
środowiska.
W
konsekwencji
modyfikacji wymaga art. 27b ust. 1 pkt 1
poprzez dodanie nowej lit. c: w zakresie
kontroli uiszczenia należnej opłaty za
korzystanie ze środowiska.

Uwaga nieuwzględniona.
Ustawa ma na celu ułatwienie realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych przez
gminy w ramach realizacji programu Stop
Smog. Dodanie dodatkowych wymagań
dot. uzgadniania z kolejnym podmiotem
GPN-u
mogłoby
doprowadzić
do
wydłużenia procesu jego przyjmowania.
Intencją wprowadzonego opiniowania było
zapewnienie
właściwego
planowania
przez przedsięwzięć niskoemisyjnych,
zgodnie
z
rozwojem
m.in.
sieci
ciepłowniczej,
gazowej
i
elektroenergetycznej.
Niezależnie od powyższego, władze
województwa mają możliwość niezależnej
weryfikacji zgodności polityki gminy w
zakresie ograniczania zanieczyszczeń z
uchwalonym
programem
ochrony
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powietrza.
Dlatego
formalizowanie
procedury opiniowania GPN-u nie jest w
tym miejscu niezbędne.
49. Art. 1 pkt 3
(zmieniający art.
2
ustawy
o
wspieraniu
termomodernizac
ji i remontów)

Należy podjąć działania w celu uproszczenia Związek
brzmienia przywołanych przepisów – być może Polskich
rozbić je na większą liczbę jednostek
redakcyjnych.

50. Art. 1 pkt 4 lit. d
(dodający ust. 11
do
art.
11b
ustawy
o
wspieraniu
termomodernizac
ji)
51. Art. 1 pkt 5 lit. d
(zmieniający art.
11d ust. 3 ustawy
o
wspieraniu
termomodernizac
ji)

W przepisie należałoby się odwołać
„porozumienia, o którym mowa w art. 11c”.

52. Art. 1 pkt 11
(dodający
art.
27a ust. 2 do
ustawy
o
wspieraniu
termomodernizac
ji)

Należałoby ustawę uzupełnić o przepis Związek
doprecyzowujący to, że w ewidencji gromadzi Polskich
się dane o zjawiskach (np. kontrolach czy
wydanych decyzjach), które zaistniały po dniu
jej wejścia w życie czy – będąc bardziej
precyzyjnym – po wdrożeniu rozwiązań
technicznych umożliwiających funkcjonowanie
centralnej ewidencji emisyjności budynków.

do Związek
Polskich

Wnosimy o wydłużenie okresu 6 miesięcy przed Związek
datą zawarcia porozumienia, od zachowania Polskich
którego jest uzależnione potraktowanie kosztów
opracowania
wniosku
jako
kosztów
współfinansowanych w ramach porozumienia.

Powiatów Regulacja z perspektywy Uwaga wyjaśniona.
przeciętnego
odbiorcy
może być niezrozumiała.
Biorąc pod uwagę szczegółowy charakter
oraz odrębne rodzaje przedsięwzięć
niskoemisyjnych, brak jest potrzeby
dodatkowego
wyodrębnienia
poszczególnych
rozwiązań
w
projektowanych przepisach.
Powiatów Uwaga
o
charakterze Uwaga uwzględniona.
doprecyzowującym.

Powiatów Uwaga jest zasadna w
świetle zakresu czynności
niezbędnych
do
opracowania wniosku oraz
uzależnienia
uznania
kosztów
za
„kwalifikowalne” od daty
zawarcia
porozumienia,
która to data nie jest
przecież
zależna
od
gminy.
Powiatów Centralna ewidencja musi
zawierać
możliwie
jak
najbardziej
kompletne
dane, natomiast z drugiej
strony
trudno
sobie
wyobrazić, aby po wejściu
w
życie
ustawy
poszczególne organy czy
podmioty
wypełniały

Uwaga uwzględniona.
Wydłużono okres kwalifikowalności do 9
miesięcy.

Uwaga wyjaśniona.
Obowiązek przekazywania danych do
ewidencji został uzależniony od wdrożenia
rozwiązań technicznych umożliwiających
ich
wprowadzenie.
Zgodnie
z
projektowanym art. 27a ust. 3 pkt 2 lit. c
dane i informacje są pozyskiwane
automatycznie
przez
system
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ewidencję
archiwalnymi
danymi. Jeżeli zaś ma tak
się
stać,
to
należy
przewidzieć odpowiednie
skutki finansowe takiego
działania.

53. Art. 1 pkt 11
(dodający
art.
27a ust. 2 lit. h
do
ustawy
o
wspieraniu
termomodernizac
ji)

1. Pytanie, jak należy rozumieć „przyznane Związek
świadczenia z pomocy społecznej”? Być może Polskich
należy odwołać się nie do przyznania, a do
ostateczności/prawomocności decyzji.
2. Wprowadzanie danych na temat decyzji
zawsze
będzie
wymagało
dodatkowego
zaangażowania pracownika, stąd też pytanie o
skutki finansowe uzupełniania centralnej
ewidencji o ten zakres danych?

teleinformatyczny obsługujący ewidencję z
baz danych podmiotów przetwarzających
dane w ramach swojej działalności, w
zakresie, o którym mowa w art. 27a ust. 2
pkt 1. Rozwiązanie to pozwoli na zasilenie
CEEB w dane, które zostały już
zgormadzone przez inne podmioty i
mogłoby stanowić o inicjalnym zasileniu
CEEB (np. przez gminy, które dokonały
inwentaryzacji budynków na podstawie
przepisów prawa miejscowego lub przez
dostawców
energii
do
budynków).
Rozwiązanie to stwarza tym samym
możliwość i podstawę prawną migracji
danych
dotyczących
przyznanych
dofinansowań
przed
uruchomieniem
systemu CEEB z systemów podmiotów
gromadzących
dane
dotyczące
dofinansowań, premii i ulg podatkowych
(NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
jednostki
samorządu terytorialnego, BGK, organy
KAS).
Migracja
danych
zostanie
zaprojektowana w ramach budowanego
systemu
CEEB,
przewidującego
odpowiednie transformaty danych, za co
odpowiedzialność spoczywać będzie po
stronie wykonawcy systemu IT.
Powiatów Ad 1. Przy zachowaniu Uwaga wyjaśniona.
obecnej terminologii może
się okazać, że będzie 1. Obecny zapis wskazuje, że regulacja
należało umieszczać dane dotyczy już przyznanych i zrealizowanych
dot. świadczeń „od razu” świadczeń z pomocy społecznej, w
po wydaniu decyzji – bez momencie następującym po ustaleniu
uwzględnienia kwestii jej ostateczności decyzji o ich przyznaniu lub
ostateczności
czy stwierdzeniu prawomocności orzeczenia
prawomocności.
sądu.
2. Rozpoczęcie gromadzenia w skali
Ad 2. Rozumiemy szereg całego kraju jednolitych i uspójnionych
pozytywnych
skutków danych
dotyczących budynków
i
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nowelizacji
dla
samorządów
gminnych,
natomiast nie mogą one
powodować
pominięcia
tego, że ustawa tworzy
nowe
obowiązki
ewidencyjnosprawozdawcze. Szerzej
na ten temat w uwadze
dot. OSR (poniżej).

54. Art. 1 pkt 11
(dodający
art.
27c do ustawy o
wspieraniu
termomodernizac
ji)

Przepis ten należy doprecyzować – gdyż Związek
zgodnie z uwagą dot. art. 27a ust. 2 lit. h Polskich
wpisanie do centralnej ewidencji przyznanych
świadczeń nie może następować „w trakcie
kontroli lub czynności”.

55. Art. 1 pkt 11
(dodający art. 27f
ust. 1 pkt 1 do
ustawy
o
wspieraniu
termomodernizac
ji)

Przepis odnosi się do art. 379 ust. 1 ustawy – Związek
Prawo ochrony środowiska, w którym to jest Polskich
wskazany
szeroki
katalog
podmiotów,
natomiast sam art. 27f ust. 1 traktuje jedynie o
wójcie, burmistrzu, prezydencie. Czy jest to
zamierzony zabieg? Jeśli tak, to dlaczego
pozostałe podmioty z art. 379 ust. 1 POŚ mają
wprowadzać dane do ewidencji „ręcznie”?

pochodzących z nich źródeł emisji stanowi
kluczowy element do planowania działań
naprawczych po stronie administracji
publicznej, w tym przede wszystkim
administracji samorządowej. W celu
identyfikacji osób ubogich energetycznie administracja
rządowa
przygotowuje
narzędzie informatyczne, które następnie
bezpłatnie
udostępni
administracji
samorządowej
do
realizacji
zadań
wynikających z różnych programów
pomocowych. Projektowane rozwiązanie
stanowić będzie instrument wsparcia dla
podejmowanych w tym zakresie działań. W
związku z tym nie przewiduje się
dodatkowego finansowania administracji
samorządowej z tego tytułu

Powiatów Uwaga
o
charakterze Uwaga wyjaśniona.
doprecyzowującym.
Rozwiązanie przewidziane w art. 27a ust.
2 lit. h stanowi odrębną regulację
względem działań podejmowanych w
ramach przeprowadzonej kontroli lub
czynności, o których mowa w lit. d.
Przekazanie danych do ewidencji w
oparciu o lit. h nie jest uzależnione zatem
od przeprowadzenia kontroli lub czynności
o których mowa w lit. d.
Powiatów Uwaga
o
charakterze Uwaga wyjaśniona.
doprecyzowującym.
Projektowany art. 27f ust. 1 odnosi się
wyłącznie do podmiotów dokonujących
kontroli paleniska na podstawie art. 379
ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wskazanie wójta, burmistrza i prezydenta
miasta było zatem zabiegiem celowym. Na
podstawie
tego
przepisu
zostanie
wypracowany jednolity protokół z kontroli
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56. art. 27a, ust. 2, W Rozdziale 5a. Centralna ewidencja
Urząd Miasta Tychy
pkt 1
emisyjności budynków, w art. 27a, ust. 2, pkt 1,
dodać lit. i) w brzmieniu:
„i) rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania
mieszkania/budynku, stanowiącego zakres
informacji zbieranych w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań, ujętym w
załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 9 sierpnia
2019 r. o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1775)”.
57. Rozdział 4 a Art. Dodanie ust. 11 o następującej treści:
Urząd Gminy Knurów
11 b
„W gminach, w których funkcjonuje uchwalony
przez
Radę
Gminy
Plan
Gospodarki
Niskoemisyjnej zwanych dalej PGN, w ramach
ich aktualizacji wprowadza się elementy
konieczne wynikające z GPN, spełniające
wymogi przedmiotowej ustawy”.

58. Art. 11 c ust. 1
pkt 2)

Proponuje się obniżenie minimalnej liczby Urząd Gminy Knurów
budynków jednorodzinnych z 30 do 20 oraz
wprowadzenie
pojęcia
„przedsięwzięcia
pilotażowego” dla tych budynków.

w
zakresie
ochrony
środowiska
wykonywanej przez straże gminne lub
miejskie.
Uwaga wyjaśniona.
Rodzaj paliwa wykorzystywanego w
budynku zostanie wskazany na poziomie
rozporządzenia wykonawczego do ustawy
zgodnie z delegacją określoną w art. 27a
ust. 5 ustawy.

Wprowadzenie kolejnego
dokumentu strategicznego
spowoduje
niepotrzebne
powielenie
zapisów
znajdujących się w innych
dokumentach
strategicznych
gmin.
Często te informacje się
powielają.
Kolejny
dokument spowoduje
również swego rodzaju
dezorientacji w przypadku
konieczności stosowania
tych dokumentów pod
kolejne
konkursy
lub
nabory wniosków w innych
programach na poziomie
regionalnym,
jak
i
krajowym.
Uwaga jak najbardziej
uzasadniona w przypadku
gmin o liczbie nie
przekraczającej 30 - 40
tys. mieszkańców, gdzie
realizacja tego rodzaju

Uwaga nieuwzględniona.
Wskazany
w
ustawie
zakres
obowiązkowego dokumentu (GPN) został
maksymalnie ograniczony do niezbędnego
zakresu. Zakres ten jest niezbędny w celu
wykazania całościowo i ilościowo przez
gminę planu w zakresie wymiany źródeł
ciepła i termomodernizacji budynków w
gminie. Inne dokumenty, w tym plany
gospodarki niskoemisyjnej (PGN) często
tego zakresu nie zawierają.

Uwaga uwzględniona.
Proponuje się zmienić min. limit budynków
na 1% lub 20 budynków.
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59. Str. 7 pkt. 11) b)

60. Str. 7 pkt. 14)

Proponuje się ujęcie zapisu o treści „montażu Urząd Gminy Knurów
systemów optymalizujących strumień objętości
oraz
parametry
jakościowe
powietrza
wentylacyjnego
doprowadzanego
do
pomieszczeń w zależności od potrzeb
użytkownika” w języku niespecjalistycznym.
Proponuje się również uzupełnienie tego punktu
o zapisy dot. możliwości refundacji kosztów
poniesionych na zakup i montaż wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła

Proponuje się wprowadzenie zmienionego Urząd Gminy Knurów
zapisu i ujęcie 30 % kosztów zamiast 20 %, tj.

przedsięwzięcia będzie z
pewnością
dużym
obciążeniem
administracyjnym.
Realizacja przedsięwzięcia
pilotażowego dla 20
budynków pozwoli danej
Gminie stwierdzić, czy jest
ona
w
stanie
sobie
poradzić
z
przedsięwzięciem
o
szerszym
zakresie,
dotyczącym więcej niż 50
czy 100 budynków
jednorodzinnych. W trakcie
realizacji pilotażu Gmina
podjęłaby decyzje co
do dalszego uczestnictwa
w projekcie.
Wprowadzenie
uproszczonego zapisu, w
języku niespecjalistycznym
pozwoli
na
lepsze
zrozumienie
zapisów
ustawy i właściwe ich
zastosowanie. Natomiast
wprowadzenie
dodatkowych możliwości w
postaci ujęcia w katalogu
kosztów kwalifikowalnych
wentylacji mechanicznej z
odzyskiem
ciepła
rozszerzy
wachlarz
możliwości zastosowania
ekotechnologii
w
budownictwie
jednorodzinnym.
Wprowadzenie większego
stopnia % w kosztach

Uwaga wyjaśniona.
Wskazany zapis w art. 11c ust. 3 pkt. 11
lit. b jest poprzedzony wprowadzeniem
„modernizacji
systemu
wentylacji
polegającej w szczególności na:”. W
związku z powyższym przytoczone w
uwadze propozycje są już objęte
dotychczasowymi
zapisami,
gdyż
umożliwiają
finansowanie
wszelkich
uzasadnionych działań związanych z
systemem wentylacji.

Uwaga nieuwzględniona.
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„robót budowlanych niezbędnych do realizacji
działań, o których mowa w pkt 1 - 13 w
wysokości nie większej niż 30 % łącznych
kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

61. Str. 8

Proponuje się zwiększenie limitu
średniego kosztu realizacji
przedsięwzięcia niskoemisyjnego
w jednym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym z 53 000,00 zł do
85 000, 00 zł

62. Str. 9: Art. 11 d) Zapis w obecnym brzmieniu może potencjalnie
ust. 2
prowadzić do nadużyć.

ogólnych przedsięwzięcia
co będzie korzystniejsze
ze względu na zmieniające
się ceny rynkowe towarów,
usług i robót
budowlanych.

Urząd Gminy Knurów

Urząd Gminy Knurów

Wprowadzenie większego
limitu wydatków w
kosztach ogólnych
przedsięwzięcia będzie
towarów, usług i robót
budowlanych.

Podstawowym zadaniem Programu jest
wymiana/likwidacja źródła ciepła oraz
termomodernizacja
budynku.
Dalsze
rozszerzanie zakresu Programu o prace
remontowe spowoduje mniejsze środki na
jego zasadniczą część. Ponadto nie ma
przeciwskazań, aby ew. inne dodatkowe
prace remontowe wykonał właściciel
budynku.
Uwaga wyjaśniona.

Należy mieć na względzie, że wskazana
kwota jest kwotą średnią przypadającą na
1 budynek. W związku z tym, w zależności
od stanu budynku i zakresu potrzebnych
prac, w części budynków kwota ta może
być przekroczona, pod warunkiem, że w
innych budynkach koszt ten będzie niższy.
Co
więcej,
gmina
ma
możliwość
ustanowienia dodatkowych limitów dot.
finansowanych budynków, w tym np.
maksymalnej dopuszczalnej powierzchni
np.
przypadającej
na
1
osobę
zamieszkującą budynek.
Istnieje
ryzyko Uwaga wyjaśniona.
nieprzestrzegania
tego
zapisu, bądź też jego
Zakres
oświadczenia
zostanie
„obchodzenie/omijanie”
doprecyzowany
w
rozporządzeniu
poprzez
podawanie stanowiącym wzór tego oświadczenia.
nieprawdziwych informacji Dodatkowo gmina będzie miała możliwość
lub też przekazywanie przeprowadzenia
wywiadu
części majątku na rzecz środowiskowego w celu weryfikacji danych
innego członka rodziny. podanych
we
wniosku,
w
tym
Pojawia
się
również oświadczeniach.
pytanieczy
do
wspomnianych
zasobów
majątkowych zaliczyć
również
samochody
osobowe i inne

39

63. Art. 11 e ust. 3

64. Rozdział 5a
Centralna
ewidencja
emisyjności
budynków

Proponuje się rezygnację z tego zapisu.

Urząd Gminy Knurów

Brak informacji dot. kosztów administracyjnych i Urząd Gminy Knurów
osobowych utworzenia i prowadzenia rejestru
na poziomie gminy czy też powiatu.

ruchomości? Na jakiej
podstawie
będzie
weryfikowana
prawdziwość
informacji
Ustawa nie precyzuje, kto
będzie ponosił koszty
doradztwa w celu
zapewnienia dostępu do
usług doradztwa
energetycznego.

Uwaga wyjaśniona.

Zgodnie z art. 11e ust. 3, to gmina jest
zobligowana
do zapewnienia
usług
doradztwa energetycznego. Co więcej w
Programie została przewidziana możliwość
wydatkowania części środków (do 5%
kosztów realizacji porozumienia) na inne
koszty związane z przedsięwzięciem
niskoemisyjnym, w tym związane z
zapewnieniem
usług
doradztwa
energetycznego.
Wprowadzenie kolejnego Uwaga wyjaśniona.
zadania do katalogu zadań
realizowanych
przez Rozpoczęcie gromadzenia w skali całego
gminy, bez wskazania kraju jednolitych i uspójnionych danych
źródeł
sfinansowania dotyczących budynków i pochodzących z
kosztów administracyjnych nich źródeł emisji stanowi kluczowy
i osobowych dot. tego element
do
planowania
działań
przedsięwzięcia
może naprawczych po stronie administracji
potencjalnie spowodować publicznej, w tym przede wszystkim
wyrywkowość informacji
administracji samorządowej. W celu
gromadzonych w CEEB zdiagnozowania źródeł niskiej emisji jak
również
ich administracja
rządowa
przygotowuje
wybiorczość, w zależności narzędzie informatyczne, które następnie
od tego, kto te informacje bezpłatnie
udostępni
administracji
będzie
wprowadzał. samorządowej
do
realizacji
zadań
Sugeruje się ograniczenie wynikających
przede
wszystkim
z
liczby
podmiotów Programów Ochrony Powietrza. Zauważyć
wprowadzających dane do bowiem należy, że w obecnej chwili, to
CEEB, w zależności od Programy Ochrony Powietrza nakładają na
wielkości danej gminy oraz gminy
obowiązek
polegający
na
w zależności od ilości
inwentaryzacji budynku - stosownie do § 3
budynków, które należy pkt 5 lit. d) rozporządzenia Ministra
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ująć w CEEB.

65. art. 27b ust. 3 pkt Proponowany zapis ujęty w art. 27b ust. 3 pkt 1 Związek Województw
1
powinien zostać skorygowany, gdyż marszałek Rzeczpospolitej
województwa nie posiada kompetencji do Polskiej
przeprowadzania kontroli źródeł spalania paliw
o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW
oraz do przeprowadzania kontroli spełniania
wymagań określonych w tzw. uchwale
antysmogowej, a także nie posiada informacji w
zakresie przyznanych świadczeń pomocy
społecznej
lub
innych
form
wsparcia
finansowego ze środków publicznych w
zakresie dodatku mieszkaniowego, dodatku
energetycznego oraz zasiłku celowego na opał.

66. Art. 11 d ust 1

Proponuje się zmianę treści pkt 2:
Urząd
Miejski
2)
w
ostatnim
roku
kalendarzowym, Sosnowcu
poprzedzającym rok zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 2, średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r.

Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w
sprawie programów ochrony powietrza
oraz planów działań krótkoterminowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1159). Projektowane
rozwiązanie stanowić będzie instrument
wsparcia dla podejmowanych w tym
zakresie działań. W związku z tym nie
przewiduje się dodatkowego finansowania
administracji samorządowej z tego tytułu.
Dodatkowo, w art. 1 pkt 11 dodaje się art.
27 g - regulację związaną z obowiązkiem
rejestracji kotła przez właściciela lub
zarządcę budynku – źródła ciepła lub
źródła spalania paliw poprzez złożenie
odpowiedniej deklaracji.
Uwaga uwzględniona.

Zmiany wymaga projektowany przepis art.
27a ust. 2 lit. d tiret pierwsze poprzez
rozszerzenie
zakresu
gromadzonych
danych o przeprowadzone kontrole na
podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska w zakresie ustalenia
wysokości należnej opłaty za korzystanie
ze
środowiska.
W
konsekwencji
modyfikacji wymaga art. 27b ust. 1 pkt 1
poprzez dodanie nowej lit. c: w zakresie
kontroli uiszczenia należnej opłaty za
korzystanie ze środowiska.
Dane dotyczące świadczeń z pomocy
społecznej pozostają we właściwości
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
w Powyższe
zmiany Uwaga uwzględniona i wyjaśniona.
umożliwiają
szerszy
dostęp
do
programu Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
osobom o nieznacznie przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
wyższych dochodach, a gospodarstw
domowych
w
Polsce
mimo
wszystko zamieszkujących budynki jednorodzinne
niezamożnych. Propozycja spełnia
obecnie
obowiązujący
w
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poz. 2133), nie przekracza 175% kwoty
najniższej
emerytury
w
gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym, oraz złożyła
oświadczenie, w którym określi liczbę osób w
gospodarstwie
domowym
oraz
dochód
przypadający na jednego członka tego
gospodarstwa, wraz z dokumentami je
potwierdzającymi, dla przypadku, o którym
mowa w pkt. 9;

67. art. 11 d ust. 1

Proponuje się dodanie pkt 2a w brzmieniu:
Urząd
Miejski
2a)
w
ostatnim
roku
kalendarzowym, Sosnowcu
poprzedzającym rok zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 2, średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2133), jest wyższy niż 175% i nie
przekracza 350% kwoty najniższej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym oraz jest
wyższy niż 125% i nie przekracza 300% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, oraz
złożyła oświadczenie, w którym określi liczbę
osób w gospodarstwie domowym oraz dochód
przypadający na jednego członka tego
gospodarstwa, wraz z dokumentami je
potwierdzającymi, dla przypadku, o którym
mowa w pkt. 9a

wprowadza dwie grupy
beneficjentów
w
zależności od dochodu
(grupa 1: dochód 125% i
175%;
grupa
2:
175<dochód 350%
i
125<dochód 300%). Dla
każdej z grup ustalony jest
wkład własny, przy czym o
ile
w
przypadku
najuboższych (grupa 1)
wkład
własny
jest
fakultatywny,
to
w
przypadku
lepiej
zarabiających wkład ten
jest obligatoryjny i jego
w dolny próg wartości (w %)
stanowi maksimum wkładu
jaki może ponieść osoba
niezamożna. Podejście to
jest
emanacją
celu
programu, którym jest
ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń
do
atmosfery, a jednocześnie
pozwala
premiować
osoby/gospodarstwa
domowe doświadczające
ubóstwa energetycznego.
Obecne wymogi w tym
zakresie w znaczący i
nieuzasadniony
sposób
ograniczają „próg wejścia”
do programu. Przyjęcie tak
restrykcyjnego
warunku
stanowi duże utrudnienie
w realizacji ze względu na
niewielką świadomość i
jednocześnie
sporą

Programie próg dochodowy. Co więcej
należy wskazać, że Program Stop Smog
jest programem skierowanym dla osób
najuboższych. Pozostałe osoby mogą
skorzystać z Programu priorytetowego
„Czyste Powietrze” NFOŚiGW i ulgi
termomodernizacyjnej.
Jednocześnie biorąc pod uwagę zmianę
sposobu
wyliczania
dochodu,
dotychczasowy próg będzie zestawiany z
dochodem netto, a nie jak dotychczas
brutto. W związku z tym, np. dla
gospodarstwa wieloosobowego obecny
limit netto w wysokości 1245 zł wzrośnie
do kwoty 1500 zł.
Uwaga wyjaśniona.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
gospodarstw
domowych
w
Polsce
zamieszkujących budynki jednorodzinne
spełnia
obecnie
obowiązujący
w
Programie próg dochodowy. Co więcej
należy wskazać, że Program Stop Smog
jest programem skierowanym dla osób
najuboższych. Pozostałe osoby mogą
skorzystać z Programu priorytetowego
„Czyste Powietrze” NFOŚiGW i ulgi
termomodernizacyjnej.
Jednocześnie biorąc pod uwagę zmianę
sposobu
wyliczania
dochodu,
dotychczasowy próg będzie zestawiany z
dochodem netto, a nie jak dotychczas
brutto. W związku z tym, np. dla
gospodarstwa wieloosobowego obecny
limit netto w wysokości 1245 zł wzrośnie
do kwoty 1500 zł.
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68. art. 11 d ust. 1

69. art.11 d ust. 8

70. art.11 d ust. 9

Proponuje się dodanie pkt 9a w brzmieniu:
Urząd
Miejski
9a) wyrazi zgodę na wniesienie wkładu Sosnowcu
własnego w wysokości oraz w sposób
określony w uchwale, o której mowa w ust. 9, o
ile zostanie ona wydana, powyżej 10% i nie
większej
niż
30%
kosztu
realizacji
przedsięwzięcia niskoemisyjnego

niechęć do ponoszenia
w wydatków na ten cel u
osób
o
najniższych
dochodach. Dopuszczenie
do
udziału
osób
o
nieznacznie
wyższych
dochodach
będzie
stanowiło
zachętę
dla
pozostałych,
uboższych
osób (zwłaszcza z uwagi
na efekt zachęty związany
z mniejszym – nawet „0” –
wkładem własnym) do
udziału w programie.

Proponuje się dodanie pkt 4 w brzmieniu:
Urząd
Miejski
4) sposób i warunki wnoszenia wkładu Sosnowcu
własnego przez beneficjenta, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2a, u którego będzie realizowane
przedsięwzięcie niskoemisyjne, oraz wysokość
tego wkładu powyżej 10% i nie większą niż
30%
kosztu
realizacji
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego

w

Proponuje się zmianę treści ust. 9:
Urząd
Miejski
Rada gminy może określić, w drodze uchwały, Sosnowcu
sposób i warunki wnoszenia wkładu własnego
przez
beneficjenta,
u
którego
będzie
realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne,
oraz wysokość tego wkładu, nie większą jednak
niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, w przypadku o którym mowa

w

Uwaga wyjaśniona.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
gospodarstw
domowych
w
Polsce
zamieszkujących budynki jednorodzinne
spełnia
obecnie
obowiązujący
w
Programie próg dochodowy. Co więcej
należy wskazać, że Program Stop Smog
jest programem skierowanym dla osób
najuboższych. Pozostałe osoby mogą
skorzystać z Programu priorytetowego
„Czyste Powietrze” NFOŚiGW i ulgi
termomodernizacyjnej.
Uwaga wyjaśniona.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
gospodarstw
domowych
w
Polsce
zamieszkujących budynki jednorodzinne
spełnia
obecnie
obowiązujący
w
Programie próg dochodowy. Co więcej
należy wskazać, że Program Stop Smog
jest programem skierowanym dla osób
najuboższych. Pozostałe osoby mogą
skorzystać z Programu priorytetowego
„Czyste Powietrze” NFOŚiGW i ulgi
termomodernizacyjnej.
Uwaga wyjaśniona.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Instytut Badań Strukturalnych, 51%
gospodarstw
domowych
w
Polsce
zamieszkujących budynki jednorodzinne
spełnia
obecnie
obowiązujący
w
Programie próg dochodowy. Co więcej
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w ust. 1 pkt 2.

71. art. 11d ust. 1 pkt Proponuje się wprowadzenie następującego Urząd
Miejski
8
zapisu w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy:
Sosnowcu
„Podpisze deklarację wekslową wraz z wekslem
o poddaniu się egzekucji w przypadku
powstania
obowiązku
zwrotu
kosztów
przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez osoby
będące właścicielami nieruchomości na której
będzie realizowana inwestycja. Podpisanie w/w
deklaracji nastąpi w dniu podpisania właściwej
umowy z Gminą o dofinansowanie wynikające z
programu „Stop Smog”,
Z punktu widzenia mieszkańca nie powoduje to
konieczności
angażowania
się
w
skomplikowane procedury notarialne dotyczące
wszystkich właścicieli nieruchomości oraz
poniesienia dodatkowego kosztu związanego
ze sporządzeniem aktu notarialnego. Ze
względu na fakt, iż program jest kierowany do
osób o niższym statusie materialnym,
mieszkańcy
mogą
nie
akceptować
dodatkowych kosztów związanych z zawarciem
umowy.

należy wskazać, że Program Stop Smog
jest programem skierowanym dla osób
najuboższych. Pozostałe osoby mogą
skorzystać z Programu priorytetowego
„Czyste Powietrze” NFOŚiGW i ulgi
termomodernizacyjnej.
w Przepis art. 11d ust. 1 pkt Uwaga uwzględniona.
8
ustawy
nie
ulega
znaczącej zmianie tym,
niemniej zarówno jego
obecne brzemiennie, jak i
proponowane
zmiany
mogą stanowić barierę
odstraszająca
potencjalnych
beneficjentów od udział w
programie STOP SMOG.
Obowiązek
złożenia
oświadczenia o poddaniu
się egzekucji wprost rodzi
ryzyko
ograniczenia
możliwości
władania
majątkiem
beneficjenta.
Podobne
ograniczenia
występują w przepisach
art.
11f
ustawy.
Wprowadzenie
mechanizmów
konieczności
zwrotu
kosztów
realizacji
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego
w
przypadku przeniesienia w
całości
lub
części
własności budynku lub
lokalu również wpływa
negatywnie
na
efektywność
programu
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72. Art. 11c ust. 1 pkt Proponuje się zmienić treść nowego brzmienia
2
przepisu i odstąpić od limitu 1% w przypadku
gmin liczących powyżej 100 000 mieszkańców.
Jednocześnie proponuję wprowadzenie limitu
np. 30 czy 40 budynków jednorodzinnych jako
wartości minimalnej dla gmin liczących powyżej
100 000 mieszkańców.

STOP SMOG. Należy
zauważyć, iż nadrzędny
cel realizacji programu
STOP SMOG w postaci
poprawy jakości powietrza,
w
przypadku
zbycia
nieruchomości nie ulegnie
zmniejszeniu.
Uzyskany
efekt ekologiczny będzie
nadal
pozytywnie
oddziaływał
na
środowisko, w przypadku
zmiany
właściciela
budynku lub lokalu.
Urząd Miasta Rybnika W przypadku większych
miast,
dysponujących
większym
zasobem
mieszkaniowym gminy (w
skład
którego
chodzą
głównie
budynki
wielorodzinne)
osoby
najmniej
zamożne
najczęściej mieszkają w
tym właśnie zasobie. Tym
samym
odsetek
osób
najuboższych
zamieszkujących
w
budynkach
jednorodzinnych
jest
zdecydowanie niższy niż w
przypadku
mniejszych
miejscowości
(nie
dysponujących
lub
dysponujących
w
ograniczonym
zakresie
własnym
zasobem
mieszkaniowym). Ponadto
chciałbym zwrócić uwagę
na fakt, że w strukturze

Uwaga uwzględniona.
Proponuje się zmienić min. limit budynków
na 1% lub 20 budynków. Natomiast dla
miast pow. 100 tys. mieszkańców,
dotychczasowe zapisy pozostaną bez
zmian, tzn. pozostanie brak minimalnego
limitu budynków.
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zabudowy mieszkaniowej
dużych miast przeważa
zabudowa indywidualna,
aż blisko 90%, jak w
przypadku
Rybnika.
Oznacza to, że nawet 1%
zabudowy jednorodzinnej
(w Rybniku ponad 180
budynków)
jest
zbyt
wysokim
progiem.
Pozostawienie limitu 1%
dla
miast
liczących
100 000 mieszkańców w
praktyce będzie oznaczać,
że większe miasta, mimo
iż
borykają
się
z
problemem niskiej emisji
nie będą mogły przystąpić
do Programu Stop Smog.
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Warszawa, 11 sierpnia 2020 r.
MINISTER DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

Konrad Szymański

Sygn. KPDPUE.920.655.2020.DK(8)
dot.: RM-10-63-20 (tekst ostateczny)

Pan Łukasz Schreiber
Sekretarz Rady Ministrów

Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, wyrażona przez ministra
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przedłożonym tekstem ostatecznym projektu ustawy pozwalam sobie wyrazić
poniższą opinię.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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Konrad Szymański
Minister do Spraw Unii Europejskiej
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Do wiadomości:
Pan Michał Kurtyka
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