Projekt z dnia 17.05.2016 r.

ROZPORZi DZENIE
MINISTRA Ś RODOWISKA I)
z dnia

2016 r.

w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego
wprowadzania doKrajow ę _bazy o emisjach gazów cie' larnian ch i_ inn ch substancji
Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz ądzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz
z 2016 r. poz. 266), zarz ądza się , co następuje:
§ 1. Rozporządzenie okre śla:
1)

szczegó łowy zakres informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz ądzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji, zwanym dalej „raportem";

2)

sposób wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych
i innych substancji, zwanej dalej „Krajow ą bazą".
§ 2. Szczegó łowy zakres informacji zawartych w raporcie okre śla załącznik do

rozporządzenia.
§ 3. 1. Raport wprowadza si ę do Krajowej bazy przez stron ę internetow ą
http://www.krajowabaza.kobize.p1 , w trybie bezpo średniego połączenia z systemem
teleinformatycznym w rozumieniu

art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

o informatyzacji dzia łalności podmiotów realizuj ących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114), zwanym dalej „systemem teleinformatycznym", po zalogowaniu si ę do Krajowej
bazy za pomoc ą identyfikatora (loginu) i has ła dostępu, uzyskanych po zarejestrowaniu
podmiotu korzystaj ącego ze środowiska w Krajowej bazie.
2. Podmiot korzystaj ący ze środowiska, zwany dalej „podmiotem", sk łada formularz
rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, zawieraj ący:
1) imię i nazwisko albo nazw ę podmiotu oraz jego form ę prawną;

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rz ądowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r w sprawie szczegó łowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2)

adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej — o ile posiada poczt ę elektroniczną, lub adres strony internetowej — o ile
posiada stronę internetow ą;

3)

numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer
w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS) — o ile zosta ły nadane;

4)

imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu podpisuj ących
formularz;

5)

dane nie więcej—niż dzicsiciu—oseb, które—uzyskają=dostęp—do= danych=podmiotu
w Krajowej bazie i stan ą się użytkownikami Krajowej bazy, zwanymi dalej
„użytkownikami Krajowej bazy", obejmuj ące imię i nazwisko, identyfikator nadany
w systemie ewidencji ludno ści (PESEL), a w przypadku osób nieposiadaj ących
obywatelstwa polskiego — inny numer identyfikacyjny w systemie ewidencji ludno ści,
adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego, a w przypadku jego
braku — numer telefonu stacjonarnego;

6)

dane osoby wypełniaj ącej formularz obejmuj ące imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego, a w przypadku jego braku — numer
telefonu stacjonarnego.
3. W przypadku utraty dost ępu do danych podmiotu w Krajowej bazie dost ęp ten

uzyskuje się po złożeniu formularza uzyskania dost ępu do danych podmiotu w Krajowej
bazie zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1.
4. Formularz, o którym mowa w ust. 3, zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6.
5. Formularze, o których mowa w ust. 2 i 3, sk łada się do Krajowego o środka
bilansowania i zarz ądzania emisjami, zwanego dalej „Krajowym o środkiem", w postaci
elektronicznej przez stron ę internetow ą, o której mowa w ust. 1, w trybie bezpo średniego
połączenia z systemem teleinformatycznym, oraz w postaci papierowej. Formularz sk ładany
w postaci papierowej wymaga podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
6. Jeżeli formularz, o którym mowa w ust. 21ub 3, zostal z łożony do Krajowego o środka
w postaci elektronicznej i zostal opatrzony przez osoby uprawnione do reprezentacji
podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie sk łada się tego formularza w postaci
papierowej.
7. W przypadku gdy umocowanie do reprezentowania podmiotu nie wynika z informacji
zawartych w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalno ści Gospodarczej (CEIDG), a w przypadku jednostek organizacyjnych

niepodlegaj ących obowi ązkowi wpisu do KRS lub CEIDG — z informacji dost ępnych
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tej jednostki organizacyjnej, do
formularza, o którym mowa w ust. 2 lub 3, do łącza si ę pełnomocnictwo w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub odpis
pełnomocnictwa uwierzytelniony na zasadach okre ślonych w art. 33 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
3 W P r ådku-godm iotó-v :—
1)

niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS) albo w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia łalno ści Gospodarczej (CEIDG),

2)

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS) albo w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej (CEIDG), dla których aktualne na dzie ń
przesłania formularza informacje o podmiocie nie s ą dostępne w tych rejestrach,

— do formularza, o którym mowa w ust. 2 lub 3, do łącza si ę zaświadczenie potwierdzaj ące
nadanie numeru identyfikacyjnego REGON albo za świadczenie potwierdzaj ące nadanie
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub odpis za świadczeń poświadczony za zgodno ść
z oryginalem na zasadach okre ślonych w art. 76a § 2 i § 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks post ępowania administracyjnego, a w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 3
pkt 20 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, z późn. zm.2)) — kopię dowodu tożsamości, z zaczernionymi lub przes łoniętymi
w inny sposób danymi innymi ni ż imię , nazwisko, seria i numer dowodu to żsamości, termin
ważności i organ wydaj ący, numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny w systemie
ewidencji ludno ści.
9. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5 z wyj ątkiem zmiany adresu
poczty elektronicznej, adresu strony internetowej, numeru telefonu komórkowego i numeru
telefonu stacjonarnego, dokonuje si ę przez z łożenie formularza aktualizacyjnego,
zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, niezw łocznie po zaistnieniu
stanu faktycznego uzasadniaj ącego dokonanie aktualizacji tych danych. Formularz zawiera
dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6.
10. Zmiany numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu strony internetowej,
o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r.
poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 1223, 1434,
1593 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 266.

komórkowego i numeru telefonu stacjonarnego, o których mowa w ust. 2 pkt 5, dokonuje si ę
przez stron ę internetową, o której mowa w ust. 1, w trybie bezpo średniego połączenia
z systemem teleinformatycznym, po zalogowaniu si ę do Krajowej bazy za pomoc ą
identyfikatora (loginu) i hasla dost ępu, niezwłocznie po zaistnieniu stanu faktycznego
uzasadniaj ącego dokonanie aktualizacji tych danych.
11. Informacj ę o dacie zako ńczenia działalności podmiotu przekazuje si ę przez złożenie
formularza zako ńczenia działalności zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa
ust: -1, - niczwłeeznic po zaistnieniu—stanu—faktycznego--u- zasadniaj ącege—złożenie-tej
informacji. Formularz zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 6.
12. Formularze, o którym mowa w ust. 9 i 11, składa się w postaci elektronicznej przez
stronę internetow ą, o której mowa w ust. 1, w trybie bezpo średniego połączenia z systemem
teleinformatycznym, po zalogowaniu si ę do Krajowej bazy za pomoc ą identyfikatora (loginu)
i hasla dostępu, oraz w postaci papierowej podpisanej przez osoby uprawnione do
reprezentacji podmiotu. Przepisy ust. 6-8 stosuje si ę odpowiednio.
13. W przypadku gdy formularze, o których mowa w ust. 2, 3, 9 i 11, zostaly z łożone
w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego paragrafu, a dane zawarte w z łożonych
formularzach s ą zgodne z informacjami zawartymi w dokumentach lub rejestrach, o których
mowa w ust. 7 i 8, Krajowy o środek przekazuje drog ą elektroniczną na wskazany
w formularzu adres poczty elektronicznej u żytkownika Krajowej bazy informacj ę
o zarejestrowaniu podmiotu w Krajowej bazie oraz identyfikator (login) i haslo dost ępu,
informacj ę o uzyskaniu dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie oraz identyfikator
(login) i haslo dost ępu albo informacj ę o aktualizacji danych, a w przypadku formularza,
o którym mowa w ust. 11 - na wskazany w formularzu adres osoby wype łniaj ącej formularza
informacj ę o skutecznym złożeniu informacji o dacie zako ńczenia działalności.
14. Krajowy o środek mo że poprawiać w złożonych formularzach, o których mowa
w ust. 2, 3, 9 i 11, oczywiste omyłki pisarskie polegaj ące na niezgodno ści informacji w nich
zawartych z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS), w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia łalno ści Gospodarczej (CEIDG), za świadczeniach lub kopii
dowodu tożsamości, o których mowa w ust. 8.
15. W przypadku gdy formularze, o których mowa w ust. 2, 3, 9 i 11, zostaly z łożone
w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego paragrafu lub dane zawarte w z łożonych
formularzach s ą niezgodne z informacjami zawartymi w dokumentach lub rejestrach,
o których mowa w ust. 7 i 8, i nie mog ą zostać poprawione, zgodnie z ust. 14, Krajowy
ośrodek przekazuje drog ą elektroniczną na wskazany w formularzu adres poczty

elektronicznej osoby wype łniaj ącej formularz, o której mowa w ust. 2 pkt 6, informacj ę
o stwierdzonej niezgodno ści.
§ 4. 1. Z dniem wej ścia w życia niniejszego rozporz ądzenia elektroniczne konta
utworzone dla zakładów w Krajowej bazie przed dniem wej ścia w życie niniejszego
rozporządzenia zostaj ą zamknięte. Dane zgromadzone na kontach pozostaj ą w zasobach
Krajowej bazy.
2. Formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie sk łada podmiot, który
w dniu poprzedzaj ącym dzień wej ścia w życie niniejszego rozporz ądzenia posiadał
elektroniczne konto, o którym mowa w ust. 1.
3. Z dniem wej ścia w życia niniejszego rozporz ądzenia użytkownikiem Krajowej bazy
staje się osoba, która w dniu poprzedzaj ącym dzień wej ścia w życie niniejszego
rozporz ądzenia posiadala dost ęp do elektronicznego konta, o którym mowa w ust. 1.
4. Identyfikator (login) i has ło dostępu nadane przed dniem wej ścia w życie niniejszego
rozporz ądzenia osobie, o której mowa w ust. 3, pozostaj ą bez zmian.
5. Użytkownik Krajowej bazy, o którym mowa w ust. 3, po up ływie 21 dni od dnia
wej ścia w życie niniejszego rozporz ądzenia uzyskuje dost ęp do informacji i danych ka żdego
zakładu danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie przed dniem wej ścia w życie
niniejszego rozporz ądzenia, chyba że podmiot w tym terminie usunie danego u żytkownika
Krajowej bazy poprzez z łożenie formularza, o którym mowa w § 3 ust. 9.
6. Przed up ływem terminu, o którym mowa w ust. 5, dost ęp użytkownika Krajowej
bazy, o którym mowa w ust. 3, do danych podmiotu w Krajowej bazie jest ograniczony do
danych zakładu danego podmiotu, do których osoba ta posiadala dost ęp w dniu
poprzedzaj ącym dzień wej ścia w życie niniejszego rozporz ądzenia.
§ 5. Rozporz ądzenie wchodzi w życie z dniem 9 wrze śnia 2016 r.3)

MINISTER ŚRODOWISKA

3) Niniejsze rozporz ądzenie było poprzedzone rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. poz. 4), które traci moc z dniem wej ścia w życie
niniejszego rozporz ąd - 's na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
zianych (Dz. U. poz. 1223).
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Środowiska
2016 r.
z dnia
(poz.
)
SZCZEGÓ ŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE
Raport zawiera:
1) w cz ęści dotycz ącej podmiotu korzystaj ącego ze środowiska:
•

1-I

• U

II

1.

"/

'.111_

1

jsca zamieszkania _ L adresu albo siedziby

i adresu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej —
o ile j ą posiada,
b)

formę prawną podmiotu,

c)

numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz ędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer
w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS) — o ile zosta ły nadane;

2) w części dotycz ącej korzystania ze środowiskal):
a) oznaczenie miejsca korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest dzia łalność
powoduj ąca emisje:
-

w przypadku zak ładu: adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
i adres strony inte rn etowej — o ile j ą posiada, współrzędne geograficzne
lokalizacji zakładu odniesione do geograficznego

środka zakładu,

przeważaj ący rodzaj dzia łalności wykonywanej w zakładzie — według Polskiej
Klasyfikacji Dzia łalności (PKD 2007), numer identyfikacyjny zak ładu
w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze ń — o ile posiada,
-

w przypadku innego miejsca korzystania ze środowiska niż zakład: adres
i współrzędne geograficzne,

b)

rok rozpocz ęcia działalności oraz rok i forma zako ńczenia działalności w miejscu
korzystania ze środowiska,

c)

rodzaj korzystania ze środowiska (wprowadzanie gazów lub py łów do powietrza,
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, sk ładowanie odpadów),

d)

informacje dotycz ące eksploatowanych instalacji, w szczególno ści:
-

sektor, rodzaj, podsektor,

1) Podmiot przedkładaj ący raport podaje tylko te informacje, które dotycz ą realizowanego sposobu i zakresu
korzystania ze środowiska.
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-

kod PKD, kod rodzaju dzia łalności E-PRTR i numer KPRU,

-

data oddania do u żytkowania, data nabycia tytulu prawnego do instalacji,

-

zmiany dokonane w instalacji w okresie sprawozdawczym maj ące wpływ na
wielko ść emisji,

-

czas pracy instalacji i jej odstawienia,

-

parametry techniczne lub technologiczne instalacji w łaściwe dla danego
rodzaju instalacji takie jak np.: ca łkowita pojemno ść, energia młota, liczba
kwater, liczba –budynków inwentarskich,

duże jednostki—przeliczeniowe

inwentarza (DJP), rozumiane zgodnie z przepisami w sprawie przedsi ęwzięć
mogących znacz ąco oddziaływać na środowisko, średnia długość cyklu
produkcyjnego,
-

data i forma zako ńczenia eksploatacji, a w przypadku nabycia tytulu prawnego
do instalacji przez inny podmiot – REGON podmiotu, który sta ł się
prowadz ącym instalacj ę ,

e) informacje o

źródłach powstania emisji wchodz ących w skład instalacji,

w szczególno ści:
-

rodzaj, typ,

-

proces prowadzony w źródle,

-

data uzyskania pozwolenia na budow ę , data oddania do u żytkowania, data
wyrejestrowania źródła decyzj ą Urzędu Dozoru Technicznego lub jego
trwalego wyłączenia, planowany termin trwalego wy łączenia,

-

zmiany dokonane w źródle,

-

czas pracy źródła, czas remontu źródła, czas odstawienia źródła,

-

parametry techniczne lub technologiczne źródła właściwe dla danego rodzaju
źródła takie jak np.: nominalna moc ciepina, moc znamionowa, sprawno ść
nominalna, wydajno ść nominalna, wydajno ść topienia, pojemno ść wanny,
metoda produkcji,

f) informacje o emitorach, którymi wprowadzane s ą gazy cieplarniane i inne
substancje do powietrza, w szczególno ści:
-

rodzaj wylotu,

-

współrzędne geograficzne,

-

wysoko ść , średnica,

-

temperatura gazów odlotowych,

—8—

-

strumień obj ętości gazów odlotowych, pr ędko ść gazów odlotowych,

-

czas pracy emitora/przewodu emitora,

-

średnioroczne st ężenia zanieczyszcze ń,
podłączone do emitora źródła i instalacje,

g) charakterystyk ę środków technicznych maj ących na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji:
-

typ urządzenia redukcyjnego,
meto r-ed
podłączone do tego urz ądzenia redukcyjnego źródła, instalacje i emitory,

-

rodzaje zanieczyszcze ń, których emisja jest redukowana,
sprawno ść redukcj i,

h) charakterystyk ę związanych z emisjami surowców i paliw zu żywanych
w instalacjach i źródłach powstawania emisji oraz odpadów poddawanych
procesom unieszkodliwiania lub odzysku w instalacjach lub źródłach powstawania
emisj
- rodzaj paliwa, odpadu i surowca,
i)

ilość, warto ść opalowa, zawarto ść siarki i popio łu,

rodzaje i wielko ści produkcji lub procesów przetwarzania zwi ązanych z emisjami
i prowadzonych w instalacjach,

j)

rodzaje i ilo ści gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do
powietrza z instalacji lub źródeł powstawania emisji, metody ustalania wielko ści
emisji, a jeżeli emisja została ustalona metod ą wskaźnikową — wskaźniki emisji,
którymi okre ślono roczne wielko ści emisji,

k)

rodzaje i ilo ści gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do
powietrza z procesów prowadzonych poza instalacjami oraz rodzaje tych procesów,

1) informacje o pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie
gazów lub pylów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, , zezwoleniach, o których mowa
w art. 51 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266)
oraz o zg łoszeniach instalacji mog ących negatywnie oddziaływać na środowisko
z uwagi na wprowadzanie gazów lub pylów do powietrza, o których mowa
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w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, w
tym:
-

organ wydaj ący decyzj ę i jej znak,

-

data wydania decyzji i termin jej obowi ązywania,

-

informacje na temat zmiany decyzji, sprostowania b łędów lub omył ek
w szczególno ści: organ wydaj ący decyzj ę lub postanowienie, znak i data
wydania decyzji lub postanowienia, zakres zmiany, rodzaj sprostowanego
du luh oniy ki,

-

instalacje obj ęte decyzj ą oraz rodzaje i ilo ści gazów lub pyłów dopuszczonych
do wprowadzania do powietrza,

-

organ, który przyj ął zgłoszenie,

-

data dokonania zgłoszenia,

m) informacje o korzystaniu z odst ępstw od dopuszczalnych wielko ści emisji dla
źródła spalania paliw dotycz ących w szczególno ści:
-

źródła, które będzie eksploatowane w ograniczonym czasie u żytkowania,
o którym mowa w a rt . 146a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
środowiska,

-

źródła wymienionego w części IV załącznika nr 2 do rozporz ądzenia Ministra
Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych, dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urz ądzeń spalania
lub wspólspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546),

-

źródła szczytowego,

-

źródła, w którym są stosowane lokalne paliwa stale,
źródła, w przypadku którego co najmniej 50% produkcji ciep ła użytkowego
wytwarzanego w tym źródle stanowi ciep ło przekazywane do publicznej sieci
ciepłowniczej w postaci pary lub gor ącej wody, o którym mowa w art. 146b
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska,

-

źródła obj ętego Przej ściowym Planem Krajowym, o którym mowa w art. 146c
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska,

n) informacje o korzystaniu z odst ępstw od dopuszczalnych wielko ści emisji dla
instalacji, w których s ą używane rozpuszczalniki organiczne, do których
stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska,
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o) informacje o przeprowadzonych pomiarach wielko ści emisji;
3)

w części dotyczącej urządzeń, których eksploatacja powoduje emisje - rodzaj urz ądzenia
oraz rodzaje i ilo ści gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do
powietrza w wyniku jego eksploatacji albo rodzaj silnika stosowanego w urz ądzeniu
oraz rodzaj i ilo ść spalonego w nim paliwa,

4)

w części dotycz ącej przedsi ęwzięć inwestycyjnych:
a) rodzaj przedsi ęwzięcia i okre ślenie adresu jego realizacji,
- pla ow
c)

eńcze-nia realizacji pr-zedsicw=zi , a;

prognozowane wielko ści emisji ze zrealizowanego przedsi ęwzięcia lub
prognozowane sprawno ści redukcji emisji albo prognozowane st ężenia substancji
w gazach odlotowych planowanych do osi ągnięcia w wyniku realizacji tego
przedsi ęwzięcia.
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UZASADNIENIE

Wydanie przedmiotowego rozporz ądzenia wynika ze zmiany delegacji do wydania
przedmiotowego aktu wykonawczego wprowadzonej nowelizacj ą ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarz ądzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z
2013 r. poz. 1107, z 2014 r. poz. 1101, z 2015 r. poz. 1223 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266),
zwanej dalej „ustaw ą", wprowadzoną ustaw ą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
uprawnieniami _doemisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. 1223 oraz z 2016 r. poz.
266), zwaną dalej „ustaw ą zmieniaj ącą".
Zmianie uległa tre ść delegacji zawartej w art. 7 ust. 7 ustawy oraz tre ść a rt. 7 ust. 1 i art.
6 ust. 2 ustawy, w których zawarty jest zakres rapo rt u sporz ądzanego i wprowadzanego przez
podmiot korzystaj ący ze środowiska do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych
i innych substancji, zwanej dalej „Krajow ą bazą". Minister właściwy do spraw środowiska
ma okre ślić w drodze rozporz ądzenia szczegó łowy zakres informacji, jakie maj ą być zawarte
w raporcie do Krajowej bazy, a nie jak dotychczas wzór takiego raportu. Ze wzgl ędu na
doprecyzowanie w art. 6 w ust. 2 zmienianej ustawy zakresu informacji gromadzonych
w Krajowym systemie bilansowania i prognozowania emisji zrezygnowano z okre ślania
w drodze rozporz ądzenia wzoru formularza raportu do Krajowej bazy. Specyfika budowy
i funkcjonowania Krajowej bazy powoduje, że nie jest mo żliwe odzwierciedlenie poprzez
zestaw tabel okre ślanych w rozporz ądzeniu, rzeczywistego uk ładu raportu. St ąd
w rozporz ądzeniu przedstawiono szczegó łowo zakres danych wprowadzanych do Krajowej
bazy, bez okre ślania wzoru formularza raportu.
Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawieraj ący zabezpieczon ą bazę danych,
który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy.
Opracowanie szczegó łowego zakresu informacji zawa rt ych w raporcie zapewni sprawne
funkcjonowanie Krajowej bazy oraz jednolito ść i kompletno ść danych przekazywanych przez
zobowi ązane podmioty. Do świadczenia zwi ązane z funkcjonowaniem tego systemu wskaza ły
na konieczno ść uzupełnienia zakresu niektórych informacji gromadzonych w Krajowej bazie,
niezb ędnych do prawidłowej realizacji obowi ązków w zakresie bilansowania
i prognozowania emisji oraz w zakresie obowi ązków sprawozdawczych, dodano m.in.
informacje na temat odst ępstw od dopuszczalnych wielko ści emisji, miejsc korzystania ze
środowiska, gdzie prowadzona jest dzia łalność powoduj ąca emisje, pozwole ń zintegrowanych
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i na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz zezwole ń, o których mowa
w przepisach o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Dotychczasowe rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. poz. 4), przewidywa ło
składanie raportu wed ług okre ślonego wzoru formularza odr ębnie dla każdego zakładu.
Zakładem w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska jest
jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadz ący instalacj ę posiada tytuł
prawny, oraz znajduj ące się na nim urządzenia. W projektowanym rozporz ądzeniu okre ślono
sposób wprowadzenia raportu do Krajowej bazy dla ka żdego podmiotu korzystaj ącego ze
środowiska (§ 3), co pozwoli na wype łnienie obowi ązku wprowadzania raportów do
Krajowej bazy w zakresie emisji do powietrza przez wszystkie podmioty korzystaj ące ze
środowiska (np. podmioty posiadaj ące tylko urz ądzenia, którymi s ą m.in. samochody), a nie
tylko przez te, które prowadz ą zakłady. Tym samym została okre ślona procedura uzyskania
dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie i z łożenia przez podmiot raportu
z działalno ści prowadzonej przy u życiu instalacji (w odniesieniu do miejsca korzystania ze
środowiska), czy te ż urządzeń (bez względu na miejsce ich eksploatacji).
Nowa tre ść § 3 wynika z doświadczeń zebranych przez Krajowy O środek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w trakcie budowy i prowadzenia systemu Krajowej bazy.
Zmiany te s ą przyjazne dla podmiotów korzystaj ących ze środowiska, poniewa ż ułatwiaj ą
dopełnienie formalno ści związanych z dost ępem do danych podmiotu w Krajowej bazie
przez:
1) możliwość jednokrotnego zarejestrowania w Krajowej bazie podmiotu korzystaj ącego
ze środowiska, który posiada wiele zak ładów (obecnie istnieje konieczno ść zakładania konta
dla każdego zakładu oddzielnie),
2) rezygnacj ę z konieczno ści dołączania do formularzy rejestracyjnych orygina łów albo
kserokopii odpisu z Krajowego Rejestru S ądowego (KRS), albo kserokopii za świadczeń
o wpisie do centralnej ewidencji dzia łalno ści gospodarczej (CEIDG) i korzystanie przez
KOBiZE w procesie weryfikacji z tych rejestrów — w przypadku, gdy aktualne dane
o podmiotach dost ępne s ą w tych rejestrach,
3) możliwość poprawiania przez KOBiZE formularzy w przypadku oczywistych omy łek
pisarskich polegaj ących na niezgodno ści informacji zawartych w formularzu z informacjami
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zawartymi w KRS, CEIDG albo w za świadczeniach o nadanym numerze identyfikacyjnym
REGON, nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP albo elektronicznej kopii
potwierdzonej za zgodno ść z oryginalem kopii dowodu to żsamości — w przypadku podmiotu,
o którym mowa w art. 3 pkt 20 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
środowiska,
4) możliwość składania informacji o zako ńczeniu działalności w postaci elektronicznej,
5) możliwość składania formularzy rejestracyjnych, formularzy o uzyskanie dost ępu do
danych podiriiotu___oråz formularzy

aktializacyjWh lko w postaci elektronicznej,

w przypadku posiadania wa żnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego
profilem zaufanym ePUAP.
W § 4 projektu rozporz ądzenia wskazano, że formularza rejestracyjnego nie musz ą
składać podmioty, które w dniu poprzedzaj ącym dzień wej ścia w życie rozporz ądzenia
posiadały konto w Krajowej bazie utworzone dla zak ładu, zgodnie z obecnie obowi ązuj ącym
rozporządzeniem. W takim przypadku u żytkownikiem Krajowej bazy (w rozumieniu nowego
rozporządzenia), który uzyska dost ęp do danych podmiotu zgromadzonych ju ż w Krajowej
bazie stanie si ę automatycznie osoba, która przed dniem wej ścia w życie niniejszego
rozporządzenia uzyskała dostęp do konta w Krajowej bazie utworzonego dla zak ładu danego
podmiotu. Informacje i dane zgromadzone na koncie w Krajowej bazie utworzonym przed
dniem wej ścia w życie niniejszego rozporz ądzenia odr ębnie dla ka żdego zakładu, będą
dostępne dla każdej osoby, która dotychczas mia ła dostęp do konta w Krajowej bazie, chyba
że podmiot w terminie 21 dni od dnia wej ścia w życie rozporządzenia usunie danego
użytkownika Krajowej bazy poprzez z łożenie formularza aktualizacyjnego.
Niniejsze rozporządzenie, tak jak dotychczas obowi ązuj ące rozporz ądzenie, okre śla iż
w formularzu rejestracyjnym nale ży podać m.in. następuj ące dane podmiotu: numer REGON,
NIP oraz KRS (o ile zosta ły nadane podmiotowi). Powy ższe wynika z faktu, że podmioty
zagraniczne nie maj ą obowiązku uzyskania numeru REGON, natomiast nadawane s ą im
numery NIP — które s ą jedynym oznaczeniem umożliwiaj ącym ich identyfikacj ę . Ponadto
utrzymanie obowi ązku podawania różnych numerów identyfikacyjnych na gruncie
projektowanego rozporz ądzenia jest podyktowane do świadczeniami związanymi z obs ługą
procesu rejestracji do Krajowej bazy. Podmioty ubiegaj ące się o założenie konta w Krajowej
bazie pope łniaj ą wiele błędów przy wype łnianiu formularzy rejestracyjnych, które cz ęsto
noszą znamiona oczywistych omy łek, b łędów pisarskich itp. B łędy te dotyczą również
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oznaczeń identyfikacyjnych. Z tego wzgl ędu na gruncie projektowanej regulacji przewidziano
upoważnienie dla Krajowego o środka (administratora bazy) do weryfikowania danych
zawartych w formularzach z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze S ądowym
(KRS) albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej (CEIDG).
Obowiązek podawania wielu oznacze ń identyfikacyjnych umo żliwia administratorowi bazy
zidentyfikowanie podmiotu nawet w przypadku podania b łędnego oznaczenia w numerze
REGON.
Stosownie do art . 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pó źn. zm .) projekt rozporz ądzenia zostanie
zamieszczony na stronie inte rnetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rz ądowego Centrum
Legislacji z dniem przekazania go do konsultacji publicznych i uzgodnie ń z członkami Rady
Ministrów.
Projekt rozporz ądzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega procedurze
notyfikacji w rozumieniu rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Przedmiotowe rozporz ądzenie jest zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie podlega konsultacji albo uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii
Europejskiej, w tym Europej skim Bankiem Centralnym.
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Rozporządzenie Ministra Srodowiska
w sprawie szczegó łowego zakresu informacji zawartych w
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Ministerstwo Srodowiska
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Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Pan Pawel Salek, Sekretarz Stanu
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1. Jaki problem jest rozwi ązywany?
Nowelizacja ustawy o systemie zarz ądzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji zmieni ła tre ść przepisu
upoważniaj ącego do wydania rozporz ądzenia zawa rt ego w art. 7 ust. 7 oraz tre ść art. 6 ust. 2, w którym zawarty jest
zakres informacji gromadzonych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej
„Krajową bazą", a tym samym zakres rapo rt u sporządzanego i wprowadzanego przez podmiot korzystaj ący ze
środowiska do Krajowej bazy. Obowi ązuj ące dotychczas rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej

bazy o emisjach gazów

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. poz. 4) okre ślało wzór formularza tego raportu. Dotychczasowa
praktyka funkcjonowania Krajowej bazy pokaza ła jednak, że odzwierciedlenie za pomoc ą zestawu tabel okre ś lonych w
dotychczasowym rozporz ądzeniu rzeczywistego układu raportu i wprowadzanie danych przez podmiot korzystaj ący ze
środowiska sprawia wiele trudno ści a w niektórych sytuacjach jest niemo żliwe.
Dodatkowy problem w funkcjonowaniu dotychczas obowi ązuj ących przepisów stanowi ło istotne obci ążenie jakim było
realizowanie obowi ązków sprawozdawczych podmiotów prowadz ących wielu zakladów, które dla ka żdego zakładu
musiały składać oddzielne rapo rt y na odpowiednich kontach w Krajowej bazie.

2. Rekomendowane rozwi ązanie, w tym planowane narz ędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporz ądzenie okre śla szczegó łowy zakres informacji zawartych w raporcie sk ładanym do Krajowej
bazy przez podmioty korzystaj ące ze środowiska, których dzia łalno ść powoduje emisje. W zwi ązku z rezygnacj ą z
okre ślania wzoru formularza raportu na rzecz okre ślenia szczegó łowego zakresu informacji przekazywanych w raporcie
do Krajowej bazy zachodzi potrzeba przyj ęcia nowego rozporz ądzenia, które dostosowuje sposób raportowania do
przepisów ustawy o systemie zarz ądzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. W świetle zmiany
przepisu upowa żniaj ącego minister właściwy do spraw środowiska okre śli w drodze rozporz ądzenia szczegó łowy zakres
informacji, jakie maj ą być zawarte w raporcie do Krajowej bazy, a nie jak dotychczas wzór takiego raportu.
Proponowane rozwi ązanie zapewni sprawniejsze funkcjonowanie Krajowej bazy oraz jednolito ść i kompletno ść danych
przekazywanych przez zobowi ązane podmioty.
Dodatkowo, projektowanc rozporz ądzenie ma upro ści ć sposób wywi ązywania si ę z obowi ązków sprawozdawczych
przez podmioty, które maj ą liczne zakłady (oddziały). Uzyskaj ą one mo żliwo ść tworzenia konta zbiorowego
w Krajowej bazie (tzw. Konta dla podmiotu), które b ędzie agregowalo obowi ązki sprawozdawcze wielu zakladów.
Proces sprawozdawania informacji zostanie w ten sposób w du żej mierze usprawniony, a dodatkowo dzi ęki temu, że
będzie go realizowała mniejsza liczba osób upowa żnionych, przekazywane informacje b ędzie cechowała wi ększa

spójno ść.

3. Jak problem zosta ł rozwiązany w innych krajach, w szczególno ści krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddzia łuje projekt
Grupa
Podmioty

korzystaj ące

Oddziaływanie

Źródło danych

Wielko ść
Ok. 20 tys.

Bezpo średnie

Krajowa baza

Przepisy

ze środowiska

rozporządzenia

wyznaczaj ą w stosunku do
rozporz ądzenia
adresatów
szczegó łowy

zakres

informacji, które powinny si ę
znale źć w raporcie składanym
do Krajowej bazy i okre ś laj ą
sposób jego wprowadzenia
Krajowy

ośrodek

bilansowania

1

i

17 lipca

zarządzania emisjami —
Instytut

Ochrony

Ś rodowiska

—

Pa ń stwowy

Instytut

Bezpo średnie

Art. 7 ustawy z dnia
2009

Dostosowanie przez KOBiZE

r. o systemie

zarządzania emisjami gazów

formularzy wprowadzania

cieplarnianych i innych

danych w Krajowej bazie,

substancji

zakładanie i zamykanie kont w
Krajowej bazie

Badawczy
Minister właściwy ds.

Bezpo średnie, dane z

1

Krajowej Bazy s ą

środowiska

wykorzystywane do
sprawozdawczo ści

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji, zgodnie z ustaw ą z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalno ści lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p62n. zm.)
Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze
konsultacji z nast ępuj ącymi instytucjami, organizacjami i
przedsi ębiorstwami:
I)

Krajową Izbą Gospodarcz ą;
Konfederacj ą Lewiatan;
3)
Pracodawcami RP;
Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie;
4)
Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową;
5)
6)
Instytutem Chemicznej Przeróbki W ęgla;
7)
Stowarzyszeniem Papierników Polskich;
Polskim
8)
Towarzystwem
Elektrociepłowni
Zawodowych;
9)
Towarzystwem
Polskie
Gospodarczym
Elektrownie;
10)
Stowarzyszeniem Forum Opakowa ń Szklanych;
2)

6.

Stowarzyszeniem Producentów Cementu;
Związkiem Pracodawców Polskie Szk ło;
12)
13)
Związkiem Producentów Cukru;
i
Handlu
14)
Polską Organizacj ą Przemyslu
Naftowego;
CERBUD Krajowym Zrzeszeniem Producentów
15)
Materiałów Mineralnych;
Polską Izbą Przemyslu Chemicznego - Zwi ązek
16)
Pracodawców;
Stowarzyszeniem Przemyslu Wapienniczego;
17)
Producentów
Płyt
Stowarzyszeniem
18)
Drewnopodobnych w Polsce;
Instytutem Chemii Przemyslowej;
19)
Związkiem Pracodawców Ceramiki Budowlanej i
20)
Silikatów;
Izbą Energetyki Przemyslowej i Odbiorców
21)
Energii.
11)

Wplyw na sektor finansów publicznych
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Projektowana regulacja nie b ędzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym jednostki
samorządu terytorialnego i bud żet państwa.

7. Wpływ na konkurencyjno ść gospodarki i przedsi ębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsi ębiorców
oraz na rodzin ę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wej ścia w życie zmian
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Niemierzalne
.0
Dodatkowe informacje, Projektowane rozporz ądzenie ułatwi podmiotom wywi ązywanie się z obowiązku raportowania
w
tym
wskazanie emisji do Krajowej bazy z uwagi na utworzenie jednego konta dla Podmiotu zamiast wielu
źródeł
danych
i odrębnych kont dla Zakładów (w ramach jednego Podmiotu), z czym zwi ązane jest łatwiejsze
przyj ętych do oblicze ń zarządzanie sprawozdawczo ścią w ramach Krajowej bazy. Dodatkowo uproszczona zosta ła
założeń
procedura rejestracji do Krajowej bazy (np. rezygnacja z konieczno ści przesyłania formularza
w formie pisemnej i wprowadzenie rejestracji w formie elektronicznej).
8.

Zmiana obci ążeń regulacyjnych (w tym obowi ązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu

❑ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegó ły w odwróconej tabeli
zgodno ści).

❑ tak
I nie
nie dotyczy

ti~

►1 zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na zalatwienie sprawy
❑ inne:
Wprowadzane
elektronizacji.

obciążenia

są

zwi ększenie liczby dokumentów
I i zwiększenie liczby procedur
❑ wydłużenie czasu na zalatwienie sprawy
❑ inne:

przystosowane

do

ich

/l tak
❑ nie
❑ nie dotyczy

Komentarz: Uproszczona zosta ła procedura rejestracji do Krajowej bazy poprzez rezygnacj ę z konieczno ści przesyłania
formularzy w formie pisemnej i wprowadzenie rejestracji oraz aktualizacji danych podmiotu wy łącznie w formie
elektronicznej. Powy ższe zmniejszy liczb ę dostarczanych przez podmioty dokumentów do KOBiZE oraz procedur,
które KOBiZE dotychczas przeprowadza ło w celu rejestracji wp ływaj ących dokumentów, weryfikacji danych oraz
utworzenia kont w Krajowej bazie. Tym samym skróci si ę czas rejestracji podmiotu i tworzenia kont w Krajowej bazie.

Wpływ na rynek pracy

9.

Projektowana regulacja nie b ędzie miała wplywu na rynek pracy.

10. Wp ływ na pozosta łe obszary

I

I

środowisko naturalne

❑ demografia

11 informatyzacja

sytuacja i rozwój regionalny

n mienie pa ń stwowe

_ zdrowie

inne:
Dzięki wprowadzonym zmianom dane cyfrowe gromadzone w Krajowej Bazie b ędzie mo żna
łatwiej przetwarza ć, zestawia ć i analizowa ć . Krajowa baza - jedna z wa żniejszych w Polsce i
najszersza baza informatyczna, zawieraj ąca szeroki zestaw danych o emisjach zanieczyszcze ń

Omówienie wplywu

wprowadzanych do powietrza, b ędzie dzi ęki temu bardziej funkcjonalna i w lepszy sposób
dostosowana do zaspokajania potrzeb pa ń stwa w zakresie bilansowania i prognozowania
emisji oraz wykonywania innych zada ń w zakresie ewaluacji stanu powietrza, statystki
publicznej, systemu op łat środowiskowych itd.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowane rozporz ądzenie powinno wej ść w życie w terminie 14 dni od dnia og łoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nast ąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan ą zastosowane?
Ze względu na charakter projektowanej regulacji niezasadna jest jego ewaluacja. Po upływie obecnego okresu
rozliczeniowego zostanie dokonana ocena sprawno ści funkcjonowania Krajowej bazy, w tym jednolito ści i kompletno ści
danych oraz usprawnienia sprawozdawania informacji przez podmiot zbiorowy. Ocena ta b ędzie dokonana przede
wszystkim na podstawie opinii Krajowego o środka, który jest odpowiedzialny za prowadzenie Krajowej bazy i który
corocznie przeprowadza analiz ę informacji wprowadzanych do Krajowej Bazy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źród łowe, badania, analizy itp.)
Brak

