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Rozporządzenie 
Ministra 
Środowiska 
z dnia 14 
czerwca 2007 r. 
w sprawie 
dopuszczalnych 
poziomów 
hałasu w 
środowisku z 
poźn. zmianami. 



Projekt ustawy z 2021r 
• Zgodnie z projektem ministerstwa rozwoju w tzw. ustawie 

odległościowej zasada 10H będzie utrzymana, jednak Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) będzie mógł 
określać ́ inną odległość od budynku mieszkalnego, biorąc pod 
uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, ale też przy 
utrzymaniu bezwzględnej odległości minimalnej 500 metrów. 

 

• Dodatkowo nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być 
ulokowana wyłącznie na podstawie MPZP. Obowiązek sporządzenia 
planu będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego 
oddziaływania turbiny. Prognoza oddziaływań będzie obowiązkowo 
uzgadniania z RDOŚ. Likwiduje się też zasadę 10H w stosunku do 
form ochrony przyrody. 

 

• W przypadku, gdy turbina wiatrowa już istnieje, gminy będą mogły 
zezwalać na budowę budynków mieszkalnych w jej pobliżu, pod 
warunkiem spełnienia minimalnej odległości 500 m lub większej, 
wynikającej z przyjętych stref ochronnych w MPZP. Nie będą więc 
musiały zachowywać odległości obliczonej zgodnie z zasada ̨ 10H. 

 

• Gminy, które będą chciały uelastycznić swoje podejście, będą miały 
obowiązek zorganizowania dodatkowych konsultacji publicznych. 
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Projekt ustawy z 2021r 
• Projekt zawiera też nowe regulacje 

dotyczące czynności technicznych, typu 
przeglądy turbin wiatrowych. Będą mogły je 
robić tylko serwisy techniczne certyfikowane 
przez Urząd Dozoru Technicznego. Powstanie 
specjalny rejestr takich podmiotów, 
prowadzony przez UDT.  

 

• W Ocenie Skutków Regulacji szacuje się, że 
zmiana regulacji doprowadzi do budowy 6-10 
GW nowych mocy wiatrowych na lądzie i w 
rezultacie będzie prowadzić do obniżenia 
cen energii, czy realizacji zobowiązań Polski, 
m. in. w ramach unijnej polityki 
klimatycznej. 
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Elektronie wiatrowe a środowisko 

• 21.04.2022 

 

• Na wniosek minister Anny Moskwy projekt 
nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o 
inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych został przekazany do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu 
kontynuowania prac legislacyjnych. Za ich 
finalizację odpowiedzialny będzie 
Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. 
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Obliczanie emisji 
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Obliczanie emisji 
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Pompa ciepła vs kocioł gazowy 

Przykład: dom jednorodzinny pow. ok. 180m2 
Zużycie energii  QK= 90 GJ 

Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy  
do 50 kW (55/45°C) sprawność wg. rozporządzenia hH= 0,94  
Zużycie energii  w gazie ziemnym   QK= 90 GJ                energia cieplna 
wyprodukowana=90GJx0,94=84,6GJ 
Wskaźnik emisji =55,33kg/GJ 
Emisja CO2=90GJx55,33kg/GJ=4,68tCO2 

Pompa ciepła z odzyskiem z powietrza (sprężarkowa zasilana elektrycznie): 
Sezonowa efektywność =2,6 
Zużycie energii  QK= 84,6/2,6 GJ=32,54GJ =9038,46kWh= 9,04MWh 
Wskaźnik emisji dla odbiorcy końcowego w sieci elektroenergetycznej=698kg/MWh 
Emisja CO2=507,5MWhx698kg/MWh=6,31 tCO2 

Zatem: 
 redukcja zużycia energii jest : 90GJ-32,46=57,54GJ=15,98MWh 
Redukcji emisji nie ma! wręcz odwrotnie jest wzrost: 
6,31-4,68=1,63 tCO2 
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Pompa ciepła vs kocioł gazowy 

Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy  
do 50 kW (55/45°C) sprawność wg. rozporządzenia hH= 0,94  
Zużycie energii  w gazie ziemnym   QK= 90 GJ                energia cieplna 
wyprodukowana=90GJx0,94=84,6GJ 
Wskaźnik emisji =55,33kg/GJ 
Emisja CO2=90GJx55,33kg/GJ=4,68tCO2  

wartość opałowa gazu ziemnego 11,2kWh/m3 

Ilość gazu zmiennego zużyta:25000kWh/11,2kWh=2232,1m3 

 

Absorpcyjna gazowa Pompa ciepła z odzyskiem z powietrza: 
Sezonowa efektywność =1,3 
Zużycie energii  QK= 84,6/1,3 GJ=65,08 GJ 
Wskaźnik emisji dla gazu ziemnego =55,33kg/GJ 
Emisja CO2=65,08GJx55,33kg/GJ= 3,6tCO2 

Zatem: 
 redukcja zużycia energii jest : 90GJ-65,08 GJ =24,92GJ=6,92MWh 
Redukcji emisji jest: 
4,68-3,6=1,08tCO2 

 
 
 

Przykład: dom jednorodzinny pow. ok. 180m2 
Zużycie energii  QK= 90 GJ=25 000kWh 



Obliczenia emisji i EP dla kotła na biomasę 

• Przykład: Budynek mieszkalny jednorodzinny Powierzchnia 180m2, 
Energia cieplna:84,6GJ. Sprawność 70%* 

• Energia końcowa:84,6GJ/0,7=120,86GJ 

• Emisja CO2wg. wytycznych UE=0**,  

• Energia pierwotna=120,86GJx0,2*=24,17GJ=6714,3kWh 

• EP=6714,3kWh/180m2=37,30kWh/m2 

 

• * Wg. Rozporządzenia  MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z 
dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej 

 

• **Emisji CO2 ze spalania biomasy (drewna opałowego i odpadów 
pochodzenia drzewnego, odpadów komunalnych biogenicznych i 
biogazu) nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z 
zasadami ustalonymi w systemie handlu uprawnieniami do emisji. 
Podejście to jest równoważne ze stosowaniem zerowego wskaźnika 
emisji dla biomasy. (źródło: KOBIZE) 
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Obliczenia emisji dla kotła na biomasę 

Typowe drewno opałowe zawiera około 1 – 2% popiołu na suchą 
masę.(źródło: http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=170) 
Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego 
15,6MJ/kg=15,6GJ/t                                       wg. 
Zatem  120,86GJ/15,6GJ/t=7,8t  
drewna suchego np.  peletu 
 

http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=170
http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=170
http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=170


Rodzaj emisji 
wspołczynniki 
emisji (kg/t) 

ilość  drewna 
zużyta [t] 

Emisja [kg/rok] 
wspołczynniki 
emisji (kg/m3) 

ilość m3 gazu 
zużyta po 

modernizacji 

Po 
modernizacji 

[kg/rok] 

Redukcja 
zanieczyszczeń 

emitowanych do 
atmosfery 

SO2 0,11 7,8 1 0,00008 2 232,1 0,18 0,68 

NOx 1 7,8 8 0,00175 2 232,1 3,91 3,89 

CO2 1200 7,8 9 360 2 2 232,1 4 464,20 4 895,80 

CO 26 7,8 203 0,00024 2 232,1 0,54 202,26 

pył zawieszony 
całkowity TSP 300 

7,8 2 340 
0,0000005 

2 232,1 0,00 2 340,00 

suma     11 911     4 468,82 7 442,64 
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Obliczenia emisji dla kotła na biomasę i kotła 

gazowego 



Emisja Pyłu PM10 w Europie 
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Źródło: Mapping and analyses of the current and future (2020 - 2030) heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables), Final report, September 2016  
Prepared for: European Commission under contract N°ENER/C2/2014-641European Commission/Statistics/Energy, Statistical Pocketbook 2009,  
https://energy.ec.europa.eu/studies/final-studies/mapping-and-analyses-current-and-future-2020-2030-heatingcooling-fuel-deployment-fossilrenewables 
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Fotowoltaika 

Instalacja od strony wschodniej domu ma moc 11,04kWp. Gminna od strony zachodniej o mocy 
8,12kWp. Nasłonecznie od wschodu i zachodu jest podobne. Uwzględniając proporcje mocy 
produkcja powinna być na poziomie 8,12/11,04x39,75=29,24kWh  
Jest 6kWh czyli 20% wartości jakiej należałoby oczekiwać od prawidłowo działającej instalacji. 
Redukcja emisji jest proporcjonalna do produkcji energii zatem 6kWh*0,698kg/kWh=4,12kgCO2, 
zamiast 29,24kWhx0,698kg/kWh=20,41kWh.  
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Pompy ciepła 

Zdjęcie https://www.instalator.pl/2018/04/powietrzna-pompa-ciepla-stiebel-eltron/ 

 



Czynniki chłodnicze 
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Syntetyczne czynniki chłodnicze: 

Czynniki jednorodne 

 Czynnik R 22 (HCFC 22)  

 Czynnik R 134a (HFC 134a)  

 Czynnik R 23 (HFC 23)  

 Czynnik R 227 (HFC 227ea)  

 

Jednorodne składniki mieszanin : 

 Czynnik R 32 (HFC 32)  

 Czynnik R 125 (HFC 125)  

 Czynnik R 143a (HFC 143a)  

 Czynnik R 152a (HFC 152a)  

 

 



Czynniki chłodnicze 
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• Mieszaniny zeotropowe:  
15. Czynnik R 404A (HFC 404A)  
16. Czynnik R 407ABC (HFC 407 ABC)  
17. Czynnik R 410 AB (HFC 410 AB)  
18. Czynnik R 413A (HFC 413A)  
 
Mieszaniny azeotropowe  
19. Czynnik R 507 (AZEO - HFC)  
20. Czynnik R 508 AB (AZEO ñ PFC/HFC) 
 
Naturalne czynniki chłodnicze 
22. Amoniak R 717  
23. Propan R 290  
24. Izobutan R 600a  
25. Dwutlenek węgla R 744  
26. Mieszanina R 290/R 600a  
 



Potencjał tworzenia efektu 

cieplarnianego GWP 
• Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP, (z ang. global warming 

potential) – wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji 
na efekt cieplarniany. Porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez 
określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę 
dwutlenku węgla. GWP jest przeliczany dla określonego przedziału czasu, 
zwykle 20, 100 lub 500 lat. GWP dla dwutlenku węgla wynosi z definicji 1. 

 

• Na przykład GWP metanu dla czasu 20 lat wynosi 86, co oznacza, że w 
przypadku gdy takie same masy metanu i dwutlenku węgla byłyby 
wprowadzone do atmosfery, w ciągu następnych 20 lat metan zatrzymałby 
86 razy więcej ciepła niż dwutlenek węgla. Do związków o dużym GWP 
należą freony, np. dla freonu R-12 (CFC-12) wynosi on 10 600. 

 

• Wartość współczynnika GWP zależy od: 

 

•     - stopnia absorpcji promieniowania podczerwonego przez daną 
substancję chemiczną, 

•     - czasu życia danej substancji chemicznej w atmosferze. 
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źródło: Wikipedia 



Czynniki chłodnicze 
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Kalifornia przedstawia 

projekt regulacji  

zabraniającej 

stosowania w nowych 

urządzeniach HFC o 

wartości GWP powyżej: 

 150 w chłodnictwie, 

 750 w klimatyzacji oraz 

zakaz sprzedaży 

czynników o GWP pow. 

2500 



 

Propozycja ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 

fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i 

uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014 

• Rozdział III 
• OGRANICZENIA I KONTROLA UŻYTKOWANIA 
• Artykuł 11 
• Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i sprzedaży 
• 1. Wprowadzanie do obrotu produktów i sprzętu, w tym jego części, 

wymienionych w załączniku IV, z wyłączeniem sprzętu wojskowego, jest 
zakazane od dnia określonego w tym załączniku, z rozróżnieniem, w 
stosownych przypadkach, w zależności od rodzaju lub współczynnika 
ocieplenia globalnego zawartego gazu 

• Produkty i sprzęt wprowadzone niezgodnie z prawem do obrotu po dacie, 
o której mowa w akapicie pierwszym, nie mogą być następnie używane ani 
dostarczane, ani udostępniane innym osobom w Unii odpłatnie lub 
nieodpłatnie, ani nie mogą być wywożone. Takie produkty i urządzenia 
mogą być przechowywane lub transportowane wyłącznie w celu 
późniejszego unieszkodliwienia oraz w celu odzyskania gazu przed 
unieszkodliwieniem zgodnie z art. 8. 
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Źródło: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_pl 

 
 Strasbourg, 05.04.2022  



23 
Źródło: https://www.hvacr.pl/terminy-wycofywania-czynnikow-chlodniczych-z-grupy-hfc-3382 
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Dziękuję za uwagę  

i zapraszam do współpracy 
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