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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232)

Zmiany ustawy Poś wynikające z:

 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 460) – wdrożenie dyrektywy 2008/50/WE 
(dyrektywy CAFE)

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) – wdrożenie dyrektywy 2010/75/UE 
(dyrektywy IED)

 ustawy z dnia 10 września o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593)



RAMY PRAWNE

Rozporządzenia Ministra Środowiska:

• z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),

• z dnia 26 stycznia  2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),



RAMY PRAWNE - c.d.

NOWE rozporządzenia Ministra Środowiska:

•z dnia   27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) 

– weszło w życie dnia 5 września  2014 r., 

W załączniku do rozporządzenia (ust. 1 pkt 1):

 Instalacje do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW

Uwaga: Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności 

prowadzonej w instalacji, odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju 

położonych na terenie jednego zakładu, wymienione w ust. 1-3, 5 pkt 1, pkt 3 lit. a i 

b oraz ust. 6, sumuje się.



RAMY PRAWNE - c.d.

•z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546),

• z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody   (Dz. U. poz. 
1542),

-weszły w życie dnia 22 listopada 2014 r.

•z dnia   21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji 
Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1138) 

– weszło w życie dnia 26 sierpnia 2015 r.



PRAWO WE

ROZPORZĄDZENIE WE nr 166/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 18 stycznia 2006 r.  w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 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

-wymagania rozporządzenia  wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

wg Art. 249 akapit 2  Traktatu WE – „Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w 
całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.”. 



POZWOLENIA

Art. 180.
Eksploatacja instalacji powodująca:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów,

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Art. 181.
1. Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:

1) zintegrowanego,
2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
3) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
4) na wytwarzanie odpadów

Art. 186.
Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli m.in.:
eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie  dopuszczalnych standardów 
emisyjnych, eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości 
środowiska,



STANDARDY JAKOŚCI POWIETRZA – poziomy
dopuszczalne – zał. nr 1 rozp. MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Lp. Nazwa substancji  
(numer CAS ) a) 

Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Dop. poziom substancji  
w powietrzu  w [µg/m3] 

Dop. częstość 
przekraczania 

dopuszcz. poziomu w 
roku kalendarzowym b) 

1.  Benzen 
(71-43-2)  

rok kalendarzowy 
 

5
 c) - 

 
jedna godzina 

 
200

 c) 

 
18 razy  

Dwutlenek azotu 
(10102-44-0) 

 
rok kalendarzowy 

 
40

 c) - 

2. 
 

Tlenki azotu 
d) 

(10102-44-0,  
10102-43-9) 

 
rok kalendarzowy 

 
30

 e)
 

 

- 

 
jedna godzina 

 

350
 c) 

 
24 razy 

 
24 godziny 

 
125 c) 

 

- 

3. 
 

Dwutlenek siarki 
(7446-09-5) 

 
rok kalendarzowy  

 
20 e) 

 

- 
 

 



Lp. Nazwa substancji  
(numer CAS ) a) 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Dop. poziom substancji  
w powietrzu  

w [µg/m3] 

Dop. częstość 
przekraczania 

dopuszcz. poziomu w 
roku kalendarzowym b) 

4.  Ołów 
f) 

(7439-92-1) 

 
rok kalendarzowy 

 
0,5

 c)) - 

5. Pył zawieszony 
PM2,5 

 
rok 

kalendarzowy 

FAZA I 

25
c), j)

 
FAZA II 

20
c), k)

 
- 

6.  
 
 

Pył zawieszony 
PM10

 j)
 

 
24 godziny 

 
50 

c) 

 

35 razy  

 
rok kalendarzowy 

 
40 

c) - 

7. Tlenek węgla 
(630-08-0) 

 
osiem godzin i)  

 
10000 

c)i) - 
 

 

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia 

do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia

do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).



POMIARY EMISJI PYŁU

POMIAR EMISJI PYŁU OGÓŁEM

 Metoda referencyjna – Technika dowolna wzorcowana metodą 
grawimetryczną

POMIAR EMISJI PYŁU PM10 lub PM2,5 

 Metoda - PN-EN ISO 23210:2010. Emisja ze źródeł stacjonarnych –
Oznaczanie stężenia masowego pyłów PM10/PM2,5 w gazach 
odlotowych. Pomiary niskich stężeń przy użyciu impaktorów. 



ART. 222 ust. 1

W razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu

ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

ustala się na poziomie niepowodującym przekroczeń wartości

odniesienia w powietrzu i wartości odniesienia substancji

zapachowych w powietrzu .

ROZPORZĄDZENIE OBOWIĄZUJĄCE W TYM ZAKRESIE:
Rozporządzenie MŚ z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 16, poz. 87)



WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA POWINIEN ZAWIERAĆ 

ELEMENTY WYMIENIONE w  art. 184

Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwoleń 

określają przepisy dot.:

- pozwoleń zintegrowanych – art. 208,

- pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – art. 221,

oraz przepisy ustawy o odpadach

POZWOLENIE EMISYJNE POWINNO 

SPEŁNIAĆ WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 188

Dodatkowe wymagania dotyczące pozwoleń określają 

przepisy:

- art. 211 – dla pozwoleń zintegrowanych,

- art. 224 – dla pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza,

oraz przepisy ustawy o odpadach



USTAWA POŚ  - POZWOLENIA (art. 188)
 1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat,     z 

wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas 

nieoznaczony. Na wniosek prowadzącego instalację pozwolenie 

zintegrowane może być wydane na czas oznaczony.

2. Pozwolenie określa:

 1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom;

 2) wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania 
instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, 
dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;

 3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych 

technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w 

szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub 

parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment 

zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz 

warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich 

przypadkach.



USTAWA POŚ  - POZWOLENIA (art. 188)

4) jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:

a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,

b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób 
dokumentowania czasu tej eksploatacji;

5) źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub 
energii;

6) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 
191a;

6a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu 
odpowiedzialności poszczególnych prowadzących za eksploatację instalacji zgodnie 
z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b.



ZMIANA POŚ – art. 183b

Art. 3 ust. 31

 Prowadzący instalację – to podmiot uprawniony na podstawie określonego

tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z

wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;

Art. 183a

 W rozumieniu przepisów niniejszego działu prowadzącym instalację jest także

podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania

oznaczoną częścią instalacji.

Art. 183b

 Na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części 

instalacji można objąć jednym pozwoleniem.

 Prowadzący oznaczone części instalacji  występują ze wspólnym wnioskiem 

o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego 

prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami 

ochrony środowiska.



USTAWA POŚ – POMIARY 

Art. 147 - Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są
obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji lub do ciągłych
pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania z instalacji do
środowiska znacznych ilości substancji lub energii.

Art. 148 - Upoważnienie dla Ministra Środowiska do wydania
rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie pomiarów wielkości
emisji – obecnie to upoważnienie wypełnia rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2014 r.

Art. 188 - Pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym 
szczególne względy ochrony środowiska m.in. zakres i sposób 
monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i 
ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one 
poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1.

Art. 150 i 151 - Dodatkowe obowiązki pomiarowe  organ ochrony 
środowiska może nałożyć na prowadzącego instalację w drodze 
decyzji,  o których mowa w art. 150 i 151 POŚ, w przypadkach 
określonych w tych przepisach.



ZMIANA POŚ – art. 184

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 w ust. 2: 

 pkt 1a - oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu 
odpowiedzialności poszczególnych prowadzących za eksploatację instalacji 
zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b,

 pkt 10a - warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, 
określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia 
wyłączania instalacji,



WYMAGANIA DOTYCZĄCE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW 

LUB PYŁÓW DO POWIETRZA - art. 224

1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz
wymagań, o których mowa w art. 188, powinno określać:

 charakterystykę miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

 usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów
wprowadzanych do powietrza.

2. Wielkość dopuszczalnej emisji wyraża się w:

mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym 
w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa albo 

 kg/h, albo 

 kg na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego 
produktu 

– dla każdego źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 

a w przypadku, gdy dla instalacji, procesu technologicznego lub operacji technicznej 
prowadzonych w instalacji są ustalone standardy emisyjne – w takich 
jednostkach  miary, w jakich wyrażone są te standardy,

 Mg/rok - dla całej instalacji



ART. 224 ust. 3, 3a i 4

 W pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub 
pyłów, które wprowadzone do powietrza ze wszystkich  wymagających 
pozwolenia instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powodują 
przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% 
wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny; w takim przypadku w 
pozwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie 
określono.

 Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku gdy dla instalacji, procesu 
technologicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, są 
określone standardy emisyjne.

 Jeżeli dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji 
technicznej, prowadzonych w instalacji, są ustalone standardy emisyjne, 
to w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie 
określa się dla tej instalacji, procesu lub operacji innych  rodzajów gazów 
lub pyłów niż objęte standardem; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje 
się na odstąpienie od określania warunków emisji dla pozostałych gazów i 
pyłów.



ZMIANA POŚ – art. 202 ust. 2

2. Do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (PZ) nie 
stosuje się przepisów art. 224 ust. 3 i 4; 

dla tych instalacji ustala się w szczególności dopuszczalną wielkość emisji gazów 
lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

 wymienionych w konkluzjach BAT, a jeżeli nie zostały opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w dokumentach 
referencyjnych BAT,

 objętych standardami emisyjnymi.

 ust. 2a pkt 1 otrzymał brzmienie: 

 W PZ ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza:

1) w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej

z instalacji, dla których poziom tej emisji nie został określony w przepisach w 

sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 

powietrza, oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT; 



ZMIANA POŚ – art. 204

 Instalacje wymagające PZ powinny spełniać wymagania ochrony środowiska 

wynikające z najlepszych dostępnych technik,  a w szczególności nie mogą 

powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

 W szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania PZ może w PZ 

zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego 

ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w 

stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie zostaną 

przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie.

 Przy dokonywaniu oceny organ właściwy powinien wziąć pod uwagę położenie 

geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji 

lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako 

całość.

 Jeżeli konkluzje BAT nie zostały opublikowane, dopuszczalną wielkość emisji 

z instalacji ustala się uwzględniając potrzebę przestrzegania standardów 

emisyjnych i standardów jakości środowiska.



ZMIANA POŚ – art. 195

1. Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, 
jeżeli:

1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków 
pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach;

2) przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu 
uniemożliwiającym emisję lub korzystanie ze środowiska na warunkach 
określonych w pozwoleniu;

3) instalacja jest objęta postępowaniem, o którym mowa w art. 227-229,

4)      nastąpiło przekroczenie krajowych pułapów emisji, o których mowa w art. 
15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.  o systemie zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych i innych substancji (obowiązuje od dnia 18.09.2009 r.),

5) prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 
215 ust. 4 pkt 2 lub art. 216 ust. 3. (analiza PZ)

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w 
przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzącego 
instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie.



ZMIANA  POŚ – art. 157a ust. 1

Niektóre definicje zamieszczone w art. 157a znowelizowanej ustawy Poś:

1) ciepło użytkowe – ilość ciepła wytwarzanego w źródle spalania paliw obejmująca ciepło 
zużywane w zakładzie, w którym jest zlokalizowane źródło spalania paliw, na cele grzewcze 
lub przemysłowe niezwiązane z produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz ciepło 
przeznaczone dla odbiorców zewnętrznych na cele grzewcze lub przemysłowe;

2) ciepło dostarczane do publicznej sieci ciepłowniczej – część ciepła użytkowego, która 
jest przekazywana poza teren zakładu, w którym jest zlokalizowane źródło spalania paliw, 
z wyjątkiem ciepła, które jest dostarczane do innych zakładów mających bezpośrednie 
połączenie ze źródłem spalania paliw;

3) czas użytkowania źródła spalania paliw – wyrażony w godzinach czas, w którym pracuje 
źródło spalania paliw lub część źródła spalania paliw, odprowadzając substancje do 
powietrza, z wyłączeniem okresów rozruchu i wyłączania, które są ustalane 
z uwzględnieniem specyficznych procesów oraz parametrów operacyjnych pozwalających 
na określenie momentu zakończenia rozruchu i rozpoczęcia wyłączania źródła spalania 
paliw oraz decyzji wykonawczej Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej określenia 
okresów rozruchu i wyłączania do celów dyrektywy IED;

4) nominalna moc cieplna – ilość energii wprowadzanej w paliwie do źródła spalania paliw 

w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu;



PRAWO UE 

- Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 maja 2012 r.
W pozwoleniu należy określić:

 co najmniej jedną z następujących informacji:

(i) punkt końcowy okresu rozruchu oraz punkt początkowy okresu wyłączenia 

wyrażone jako wartości progowe obciążenia; lub 

(ii) specyficzne procesy lub wartości progowe dla parametrów 

operacyjnych, które są powiązane z końcem okresu rozruchu i początkiem 

okresu wyłączenia i które są jasne, łatwe do monitorowania i dostosowane do 

wykorzystywanej technologii;

 środki zapewniające zminimalizowanie okresów rozruchu i wyłączenia na tyle, na 

ile jest to możliwe; 

 środki zapewniające uruchomienie wszystkich urządzeń służących redukcji emisji 

tak szybko, jak jest to możliwe pod względem technicznym. 



PRAWO UE 

- Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 maja 2012 r.
Określanie okresów rozruchu i wyłączenia z zastosowaniem wartości 

progowych obciążenia

1.  Przy wytwarzaniu energii elektrycznej lub mechanicznej: 

 koniec rozruchu – stabilne wytwarzanie, 

 początek wyłączania – niepodawanie paliwa przy braku dostarczania energii,

 wartość progowa wyrażona jako odsetek nominalnej mocy elektrycznej lub 

mechanicznej.

2. Przy wytwarzaniu energii cieplnej: 

 koniec rozruchu – stabilne wytwarzanie i dostarczenie ciepła do odbiornika, 

 początek wyłączania – brak możliwości dostarczenia ciepła, 

 wartość progowa wyrażona jako odsetek nominalnej mocy cieplnej.

3. Przy wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej - łącznie ww. warunki.



PRAWO UE 

- Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 maja 2012 r.
Określanie okresów rozruchu i wyłączenia z zastosowaniem parametrów operacyjnych 

lub specyficznych procesów

Do celów określenia minimalnego obciążenia  rozruchu i wyłączenia dla stabilnego 

wytwarzania ustala się co najmniej 3 kryteria, przy czym koniec okresu rozruchu lub 

początek okresu wyłączenia następuje po spełnieniu co najmniej 2 kryteriów. Kryteria 

są podane w załączniku do decyzji wykonawczej.

Np. specyficzne procesy związane z minimalnym obciążeniem rozruchu dla stabilnego 

wytwarzania - dla kotłów opalanych paliwem stałym - pełne przejście od stosowania 

stabilizujących palników pomocniczych lub palników uzupełniających do działania opartego 

wyłącznie na zwykłym paliwie 

Np. parametry operacyjne

 zawartość tlenu w spalinach 

 temperatura spalin 

 ciśnienie pary 

 entalpia oraz natężenie przepływu cieczy będącej nośnikiem ciepła – dla obiektów 

wytwarzających energię cieplną, 

 natężenie przepływu paliwa, określone jako odsetek nominalnej przepustowości paliwa – dla 

obiektów opalanych paliwami ciekłymi i gazem,

 temperatura pary na wylocie z kotła – dla obiektów z kotłami parowymi.



PRAWO UE 

- Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 maja 2012 r.

W przypadku źródła składającego się z dwóch lub więcej jednostek, przy określaniu 

okresów rozruchu i wyłączania, dla celów sprawdzenia dotrzymywania 

dopuszczalnych wielkości emisji :

• nie uwzględnia się wartości zmierzonych w okresie rozruchu pierwszej 

jednostki poddawanej rozruchowi oraz w okresie wyłączenia ostatniej 

wyłączanej jednostki spalania,

• wartości określone podczas okresów rozruchu i wyłączenia pozostałych 

jednostek nie są uwzględniane  tylko w przypadku, gdy są mierzone osobno dla 

każdej danej jednostki lub – gdy pomiar nie jest możliwy ze względów 

technicznych lub ekonomicznych – obliczane osobno dla każdej danej jednostki .



ZMIANA POŚ art. 157a ust. 1 i 2 

ust. 1 pkt 7 źródło spalania paliw - część instalacji spalania paliw będąca stacjonarnym 
urządzeniem technicznym, w którym następuje utlenianie paliw w celu 
wytworzenia energii.

ust. 2. źródłem spalania paliw jest także zespół dwóch lub większej liczby źródeł spalania 
paliw, o których mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadkach gdy:

1) gazy odlotowe z tych źródeł są odprowadzane do powietrza przez wspólny komin 

i całkowita nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW (pierwsza zasada 

łączenia);

2) dwa lub więcej źródeł dla których pierwsze pozwolenie na budowę wydano po dniu 

30 czerwca 1987 r., lub dla których wniosek o wydanie takiego pozwolenia złożono po tym 

dniu i dla których całkowita nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW, 

zainstalowane zostały w taki sposób, że uwzględniając parametry techniczne i czynniki 

ekonomiczne, ich gazy odlotowe mogłyby być, w ocenie organu właściwego do 

wydania pozwolenia, odprowadzane przez wspólny komin (druga zasada łączenia); 

W takich przypadkach zespół źródeł uważa za jedno źródło złożone z dwóch lub większej liczby 

części, którego całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę  nominalnych mocy 

cieplnych tych części źródła, których nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 

15 MW.



Wymagania dla źródeł istniejących  – SO2 (w. kamienny)

29

40 40 45

Moc łączna - 125MW – P
OBECNIE: 
40 - 45 MW – 1500 mg/m3

40 40 45

Moc łączna - 125MW – PZ
Moc całkowita – 125 MW
IED (125MW) – 250mg/m3
Konkluzje BAT – TAK



Wymagania dla źródeł istniejących  – SO2 (w. kamienny)
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20 20 12

Moc łączna - 52MW – PZ
OBECNIE: 
12-20MW – 1500mg/m3

20 20 12

Moc łączna - 52MW – PZ
Moc całkowita (IED) – 40 MW
– standard krajowy
Konkluzje BAT - NIE



Wymagania dla źródeł istniejących  – SO2 (w. kamienny)
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14 14 12

Moc łączna - 52MW – PZ
OBECNIE: 
12-14MW – 1500mg/m3

14 14 12

Moc łączna - 52MW – PZ
Moc całkowita (IED) – 0 MW
– stand. krajowy 
Konkluzje BAT - NIE

12 12



ZMIANA POŚ

Art.  23 ustawy zmieniającej ustawę - Poś
Do źródeł spalania paliw, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 7 stycznia 2013 r.
lub wniosek o wydanie takiego pozwolenia złożono przed tym dniem, i zostały oddane do
użytkowania nie później niż w dniu 7 stycznia 2014 r., przepisy dotyczące:

1) zasad łączenia

2) określania okresów rozruchu i wyłączania z zastosowaniem decyzji wykonawczej
Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej określenia okresów rozruchu i wyłączania do celów
dyrektywy 2010/75/UE

– stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. standardy emisyjne dla źródeł spalania paliw, o których mowa
w ust. 1, dla których pierwsze pozwolenie na budowę wydano po dniu 30 czerwca 1987 r.,
o łącznej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW, z których gazy odlotowe są
odprowadzane do powietrza przez wspólny komin, stanowią standardy emisyjne
odpowiadające łącznej nominalnej mocy cieplnej tych źródeł.

Do źródeł spalania paliw lub ich części wymienionych w Traktacie Akcesyjnym dot.
przystąpienia RP do UE - w Załączniku XII w Rozdziale 13 w Sekcji D punkcie 2 literze b lub
literze c (Dz. U. z 2004r., Nr 90, poz. 864), przepisów dotyczących zasad łączenia nie
stosuje się przy określaniu odpowiednio dopuszczalnych wielkości emisji tlenków
azotu i dopuszczalnych wielkości emisji pyłu obowiązujących do terminów tam
określonych.



ZMIANA POŚ

Art. 30 ustawy zmieniającej ustawę - Poś

Do dnia 4 września 2015 r. prowadzący instalację spalania paliw, której częścią są 

źródła spalania paliw, do których może mieć zastosowanie druga zasada łączenia,

 przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia analizę dotyczącą 

możliwości technicznych odprowadzania gazów odlotowych ze źródeł jednym 

kominem oraz skutków ekonomicznych zastosowania tej zasady.

 Organ właściwy do wydania pozwolenia może wystąpić do Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki o opinię, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 21a ustawy Prawo 

energetyczne.

(w art. 4 zmieniona jest odpowiednio  ustawa Prawo energetyczne).



ZMIANA POŚ – DEROGACJE - Art.  146a – 146i 

DEROGACJE WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY IED 

(dotyczą źródeł o całkowitej nominalnej mocy cieplnej od 50 MW):

1. dla  źródeł zadeklarowanych do wyłączenia

(źródło może być użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., a czas jego 
użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nie może 
przekroczyć 17 500 godzin, albo 32000 godzin - dla źródeł opalanych lokalnym paliwem 
stałym spełniającym określone kryteria w zakresie wartości opałowej, zawartości wilgoci, 
połączonej zawartości wilgoci i popiołu oraz zawartości tlenku wapnia w popiele) 

2.    dla źródeł zasilających sieci ciepłownicze

(co najmniej 50 % produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w tym źródle stanowi 
ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej 
wody) 

3.    dla źródeł objętych tzw. Przejściowym Planem Krajowym (PPK)



ZMIANA POŚ – DEROGACJE - PPK

 Projekt polskiego PPK został zatwierdzony Decyzją Komisji z dnia 17 lutego 

2014 r. – C(2014)804 final

https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee

 PPK został przyjęty Uchwałą RM Nr 50/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.  

(zatwierdzony PPK obejmuje 73 źródła spalania paliw)

 Prowadzący instalację może cofnąć wniosek o objęcie źródła PPK;  o cofnięciu 

wniosku  prowadzący instalację informuje ministra właściwego do spraw 

środowiska oraz organ właściwy do wydania pozwolenia – art. 146e.

 W pozwoleniu zintegrowanym obejmującym źródło spalania paliw 

uwzględnione w PPK określa się dla tego źródła maksymalne emisje substancji na 

okres realizacji PPK, wraz  warunkami uznawania ich za dotrzymane (art. 211 ust. 7 

znowelizowanej ustawy Poś).

https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee


ZMIANA POŚ – derogacje

II. Dla źródeł spalania paliw spełniających warunki do zastosowania derogacji w 

okresach derogacji, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do:

1. 31 grudnia 2023 r. lub w okresie krótszym, jeżeli limit czasu użytkowania źródła 

wynoszący 17500 godzin zostanie wykorzystany przed dniem 31grudnia 2023 r. – dla 

derogacji naturalnych 

2. 31 grudnia 2022 r. – dla derogacji ciepłowniczych,

3. 30 czerwca 2020 r. dla źródeł objętych PPK

– obowiązywać będą wielkości dopuszczalnej emisji NOx, pyłu i/lub SO2 lub 

stopnie odsiarczania, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym 

jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r.

II. W odniesieniu do źródeł derogowanych operuje się pojęciem całkowitej 

nominalnej mocy cieplnej, tj. mocy ustalanej z uwzględnieniem  zasad 

łączenia źródeł.



ZMIANA POŚ  - ciepłownictwo

Art. 146b.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków derogacji (które powinny być 
złożone organowi właściwemu do wydania pozwolenia do dnia 30 czerwca 
2015 r.) powinny zawierać informacje lub dane dotyczące w szczególności:

 całkowitej nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw; 

 obowiązujących je standardów emisyjnych lub stopni odsiarczania; 

 określonych w PZ wielkości dopuszczalnych emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w 
przeliczeniu na dwutlenek azotu, pyłu i dwutlenku siarki lub stopni odsiarczania; 

 rodzaju stosowanego paliwa; 

 udziału ciepła dostarczonego do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub 
gorącej wody w produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle spalania paliw, 
wyrażonego w procentach (np. dane ze sprawozdań URE-C1).

Prowadzący instalację przekazuje organowi właściwemu do wydania pozwolenia, 
w terminie do końca lutego każdego roku, dane dotyczące udziału ciepła 
dostarczonego do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody 
w produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle spalania paliw, wyrażonego 
w procentach.



USTAWA ZMIANIAJĄCA POŚ – art. 24

Dane, o których mowa w art. 146b ust. 3 ustawy – Poś (tj. dane dotyczące 

udziału ciepła dostarczonego do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub 

gorącej wody w produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle spalania 

paliw, wyrażonego w procentach), są przekazywane po raz pierwszy do końca 

lutego 2017 r., przy czym:

 1) w roku 2017 są to dane o udziale ciepła dostarczonego do publicznej sieci 

ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody w produkcji ciepła użytkowego 

wytwarzanego w źródle spalania paliw osiągniętym 2016 r.;

 2) w roku 2018 – dane, o których mowa w pkt 1, obliczone jako średnia 

arytmetyczna z roku 2016 i 2017;

 3) w roku 2019 – dane, o których mowa w pkt 1, obliczone jako średnia 

arytmetyczna z roku 2016, 2017 i 2018;

 4) w roku 2020 – dane, o których mowa w pkt 1, obliczone jako średnia 

arytmetyczna z roku 2016, 2017, 2018 i 2019;

 5) od roku 2021 – dane, o których mowa w pkt 1, obliczone dla każdego 

roku jako średnia arytmetyczna z pięciu poprzedzających go lat (tzn. 

średnia krocząca z pięciu lat). 



ZMIANA POŚ  - PPK

 Prowadzący instalację spalania paliw, której częścią jest źródło spalania paliw objęte 

PPK, jest obowiązany do:

1) dotrzymywania maksymalnych emisji substancji, o których mowa 

w rozporządzeniu  MŚ wydanym na podstawie art. 146h ustawy, z uwzględnieniem warunków 

uznawania ich za dotrzymane, o których mowa w tym rozporządzeniu;

2) realizacji działań w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji, o których 

mowa w rozporządzeniu  MŚ wydanym na podstawie art. 146h ustawy; 

 3) przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i MŚ:

a) w terminie do końca miesiąca po upływie każdego kwartału – aktualizowanej co 

kwartał informacji o wielkości emisji substancji, dla których dla danego źródła spalania paliw 

są określone maksymalne emisje substancji, o których mowa w rozporządzeniu  MŚ wydanym 

na podstawie art. 146h ustawy,

b) w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku – informacji o realizacji działań, o 

których mowa w pkt 2,

c) informacji o każdej planowanej zmianie dotyczącej źródła spalania paliw, o którym 

mowa w rozporządzeniu  MŚ wydanym na podstawie art. 146h, która może mieć wpływ na 

zmianę wielkości emisji substancji z tego źródła, w szczególności o planowanym wyłączeniu 

źródła spalania paliw z eksploatacji oraz o rozpoczęciu współspalania odpadów w źródle 

spalania paliw; 



DEROGACJE - ROZPORZĄDZENIE PPK

ROZPORZĄDZENIE MŚ z dnia 21 lipca 2015 r.

wydane na podstawie art. 146h ustawy

 § 2. ZAŁĄCZNIK nr 1 - Wykaz źródeł wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów 

eksploatacyjnych.

 § 3. ZAŁĄCZNIK nr 2 - Maksymalne emisje substancji – roczne dla lat 2016–

2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. oraz działania, które prowadzący instalację ma 

zrealizować w celu nieprzekraczania tych maksymalnych emisji substancji. 

 § 4. ZAŁĄCZNIK nr 3 - Łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich 

źródeł  – roczne dla lat 2016–2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. 

 § 5. Dotrzymywanie maksymalnych emisji substancji sprawdza się za okres 

roku w latach 2016–2019 i za okres pierwszego półrocza 2020 r., zwanych dalej 

„okresami rozliczeniowymi”. 



DEROGACJE - ROZPORZĄDZENIE PPK

 § 6.

 1. Maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym uznaje się za 

dotrzymaną, jeżeli emisja substancji ze źródła w tym okresie nie przekracza 

wielkości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 2. Maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym uznaje się za 

dotrzymaną mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli łączna 

emisja tej substancji ze wszystkich źródeł w tym okresie nie przekracza wielkości 

określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.



DEROGACJE – ROZPORZĄDZENIE PPK

 § 6. 

 3. Maksymalną emisję substancji w okresie rozliczeniowym uznaje się za 

dotrzymaną mimo niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, 

w przypadku źródła wchodzącego w skład źródeł:

 należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 

330, z późn. zm.), lub

 eksploatowanych przez tego samego prowadzącego instalację, lub

 eksploatowanych na terenie tego samego zakładu

 - jeżeli w terminie 6 miesięcy po upływie tego okresu prowadzący instalację 

przekaże organowi właściwemu do wydania pozwolenia informację o wielkości 

emisji substancji potwierdzającą, że suma emisji substancji obliczona dla tych źródeł 

nie przekracza odpowiedniej sumy maksymalnych emisji tej substancji określonych 

dla tych źródeł w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 



DEROGACJE – ROZPORZĄDZENIE PPK

 § 7. 

 Informacja o wielkościach łącznych emisji substancji ze wszystkich 

źródeł w okresie rozliczeniowym jest zamieszczana w Biuletynie 

Informacji Publicznej

 na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw środowiska – w terminie 5 miesięcy po upływie danego okresu 

rozliczeniowego.



ZMIANA POŚ  - PPK

Przepisy szczególne dotyczące kar za niespełnianie warunków uznawania 

za dotrzymane maksymalnych emisji substancji ze źródeł spalania 

paliw, o których mowa w PPK

 Art. 315d. W przypadku niedotrzymywania maksymalnych emisji substancji, 

wynikających z PPK, z uwzględnieniem warunków uznawania ich za 

dotrzymane, prowadzący instalację ponosi administracyjną karę pieniężną.

 Art. 315e. Karę wymierza, w drodze decyzji, WIOŚ, biorąc pod uwagę 

każdą wprowadzoną do powietrza ilość substancji przekraczającą 

maksymalne emisje substancji, określone dla źródła spalania paliw w PPK, 

przy czym jednostkowa stawka kary wynosi 15 zł za każdy kilogram 

substancji. ”;



DEROGACJE - WARUNKI UZNAWANIA WIELKOŚCI 

DOPUSZCZALNEJ EMISJI ZA DOTRZYMANĄ

 Na potrzeby oceny dotrzymywania określonych w pozwoleniu 

wielkości dopuszczalnych emisji dla źródeł objętych derogacjami 

powinny być stosowane zasady dotychczasowe, tj. powinny być 

kontynuowane te same warunki uznawania wielkości dopuszczalnych 

emisji za dotrzymane, które mają odniesienie do tych źródeł w dniu 31 

grudnia 2015 r. 

 Fakt korzystania z jednej z derogacji, o których mowa w art. 146a-146c 

ustawy – Poś, wymagać będzie zmiany pozwolenia zintegrowanego w 

celu m.in. określenia odpowiednich wielkości dopuszczalnych emisji 

obowiązujących dane źródło spalania paliw w okresie derogacji i po 

zakończeniu tego okresu.

 Organ ochrony środowiska może w pozwoleniu na wniosek 

prowadzącego instalację – w części dotyczącej wielkości dopuszczalnych 

emisji lub w uzasadnieniu – uregulować kwestie warunków uznawania 

dopuszczalnych emisji za dotrzymane 



ZMIANA POŚ  - ART. 145a

 Art. 145a. 

 1. Organ właściwy do wydania pozwolenia, który otrzymał informacje lub dane 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. i, albo 

deklaracje, dokumenty lub dane, o których mowa w art. 146a ust. 1 lub 146b ust. 1 i 

3, przekazuje niezwłocznie te informacje, dane, deklaracje lub dokumenty 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska.

 2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który otrzymał od użytkownika 

urządzenia informacje lub dane w trybie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. i, przekazuje 

niezwłocznie te informacje lub dane ministrowi właściwemu do spraw środowiska.



Rozporządzenie

Ministra Środowiska

z dnia 4 listopada 2014 r. 

w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 

rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów

(Dz. U. poz. 1546)



STANDARDY EMISYJNE – przepisy ogólne (rozdz. 1 )

§ 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 kominie – rozumie się przez to strukturę zawierającą jeden lub więcej przewodów 

kominowych służących do wprowadzania gazów odlotowych do powietrza;

 mocy cieplnej – rozumie się przez to ilość energii wprowadzanej w paliwie do źródła 

spalania paliw, instalacji albo urządzenia w jednostce czasu;

 paliwie – rozumie się przez to palną substancję stałą, ciekłą lub gazową

 rozruchu i wyłączaniu – rozumie się przez to działania prowadzone w trybie przewidzianym 

w tej części instrukcji obsługi źródła spalania paliw, instalacji albo urządzenia, która określa 

w szczególności warunki oraz odpowiednio czas rozruchu i wyłączania źródła spalania paliw, 

instalacji albo urządzenia; w przypadku źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie 

mniejszej niż 50 MW okresy rozruchu i wyłączania ustala się z uwzględnieniem decyzji 

wykonawczej Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej określania okresów rozruchu 

i wyłączania do celów dyrektywy 2010/75/UE;

 tlenkach azotu – rozumie się przez to tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na 

dwutlenek azotu;

 źródle wielopaliwowym – rozumie się przez to źródło spalania paliw, w którym można 

spalać jednocześnie albo na przemian co najmniej dwa rodzaje paliw.





STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (do rozdziału 2 rozp. przeniesione 

są postanowienia rozdziału III dyrektywy 2010/75/UE)

§ 4

DEFINICJE:

1. paliwa dominującego,

2. silnika Diesla,

3. silnika gazowego,

4. turbiny gazowej,

5. źródła istniejącego – rozumianego jako źródło spalania paliw, dla którego 

pozwolenie na budowę wydano przed dniem 7 stycznia 2013 r. lub wniosek 

o wydanie takiego pozwolenia został złożony przed tym dniem, i które zostało 

oddane do użytkowania nie później niż w dniu 7 stycznia 2014 r.; przez źródło 

istniejące rozumie się także źródło spalania paliw, dla którego przed dniem 1 lipca 

1987 r. zamiast pierwszego pozwolenia na budowę wydano odpowiednik takiego 

pozwolenia;

6. źródła nowego – rozumianego jako źródło spalania paliw, dla którego pozwolenie na 

budowę wydano po dniu 6 stycznia 2013 r. lub które zostało oddane do użytkowania 

po dniu 7 stycznia 2014 r.



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (rozdz. 2)

§ 5 

 1. Standardy emisyjne określa się dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy 

cieplnej nie mniejszej niż 1,0 MW, zwanych dalej „źródłami”, innych niż:

1) źródła, w których produkty spalania są wykorzystywane bezpośrednio do ogrzewania, suszenia 

lub każdej innej obróbki przedmiotów lub materiałów; 

2) źródła do oczyszczania gazów odlotowych przez spalanie, które nie są eksploatowane jako 

niezależne źródła;

3) źródła do regeneracji katalizatorów w krakowaniu katalitycznym;

4) źródła do konwersji siarkowodoru w siarkę;

5) reaktory używane w przemyśle chemicznym;

6) źródła do opalania baterii koksowniczych;

7) nagrzewnice Cowpera;

8) źródła stosowane do napędu pojazdu, statku lub statku powietrznego;

9) turbiny gazowe i silniki gazowe usytuowane na platformach morskich;

10) silniki Diesla;

11) kotły odzysknicowe w instalacjach do produkcji masy celulozowej;

12) źródła, w których są spalane lub współspalane odpady stałe inne niż biomasa lub 

odpady płynne.



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (rozdz. 2)

§ 5 

 2. Przez biomasę rozumie się produkty składające się z substancji roślinnych 

pochodzących 

z rolnictwa lub leśnictwa, które mogą być wykorzystywane jako paliwo w celu 

odzyskania zawartej w nich energii i następujące rodzaje odpadów:

 odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa;

 odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się 

wytwarzaną energię cieplną;

 włókniste odpady roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej 

i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu 

produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana;

 odpady korka;

 odpady drewna, z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami 

lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub 

metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna 

pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej.



BIOMASA

INNE DEFINICJE BIOMASY ZAWARTE SĄ W:

 ustawie z dnia 15 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 
2015 r. poz. 478) – art. 2 pkt 3



 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia    18.10.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii 
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz
obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229),

 rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21.06.2012 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - art. 3 pkt 20

O biomasie jest także mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (rozdz. 2)

§ 6

Załączniki  nr 1-5 określają standardy emisyjne dla źródeł istniejących, przy czym:

1. Załącznik 1 – standardy dla źródła istniejącego o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej 

niż 50 MW.

2. Załącznik 2 - standardy dla źródła istniejącego, objętego załącznikiem nr 1 poprzedniego 

rozporządzenia:

 o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 50 MW, 

 o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW – do dnia 31 grudnia 2015 r. albo, 

w przypadkach wskazanych w pkt IV załącznika nr 2 do rozporządzenia – do terminu 

określonego w tym punkcie. 

3. Załącznik 3 - standardy dla źródła istniejącego, objętego załącznikiem nr 2 poprzedniego 

rozporządzenia:

 o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 50 MW, 

 o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW – do dnia 31 grudnia  2015 r.



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (rozdz. 2)

§ 6 
4. Załącznik nr 4 - standardy dla  źródła istniejącego objętego załącznikiem nr 3 

poprzedniego rozporządzenia:

 o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 50 MW, 

 a do dnia 31 grudnia  2015 r. także dla źródła istniejącego o nominalnej mocy cieplnej 

nie mniejszej niż 50 MW.

5. Załącznik nr 5 - standardy dla źródła istniejącego, objętego załącznikiem nr 4 

poprzedniego rozporządzenia ( które zostało oddane do użytkowania przed dniem 29 marca 

1990 r., dla którego prowadzący takie źródło zobowiązał się w pisemnej deklaracji, złożonej 

organowi właściwemu do wydania pozwolenia do dnia 30 czerwca 2004 r., że źródło 

będzie użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r., a czas jego użytkowania w okresie 

od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin).



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (rozdz. 2)

§ 6 

Załącznik  nr 6 określa standardy emisyjne dla źródła:

 1) nowego, 

 2) o którym mowa w ust. 5 (tj. źródła zadeklarowanego do wyłączenia nie 

później niż 31 grudnia 2015 r.), eksploatowanego po dniu 31 grudnia 2015 r., a 

jeżeli przepis ust. 5 stosuje się do części źródła – to dla tej części 

eksploatowanej po dniu 31 grudnia 2015 r.,

 3) o którym mowa w art. 146a ust. 1 ustawy (tj. źródła zadeklarowanego do 

wyłączenia nie później niż 31 grudnia 2023 r.), eksploatowanego po dniu 31 

grudnia 2023 r. lub po wykorzystaniu limitu czasu użytkowania odpowiednio 17 

500 lub 32 000 godzin, mimo złożenia przez prowadzącego takie źródło pisemnej 

deklaracji, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r., że źródło będzie użytkowane nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., a czas użytkowania źródła, w okresie od dnia 1 

stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., nie przekroczy 17 500 godzin albo 

32 000 godzin. 



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (rozdz. 2)

§ 7

 1. Standardy emisyjne dla źródła, do którego stosuje się pierwszą lub drugą zasadę 

łączenia, o których mowa w art. 157a ust. 2 ustawy, stanowi średnia obliczona 

ze standardów emisyjnych dla każdej części źródła, ważona względem 

nominalnej mocy cieplnej tych części źródła.

 2. Standardy emisyjne dla każdej części źródła, o którym mowa w ust. 1, stanowią 

standardy emisyjne, o których mowa w § 6, § 8 i § 9, odpowiadające całkowitej 

nominalnej mocy cieplnej źródła, o której mowa w art. 157a ust. 2 ustawy.

 3.  W przypadku źródła, do którego stosuje się pierwszą lub drugą zasadę łączenia, o 

których mowa w art. 157a ust. 2 ustawy, nominalnej mocy cieplnej źródła 

odpowiada całkowita nominalna moc cieplna tego źródła.



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (rozdz. 2)

§ 9

 1. W przypadku rozbudowy źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 

50 MW oraz w przypadku źródła, które po rozbudowie osiąga nominalną moc 

cieplną nie mniejszą niż 50 MW, jeżeli rozbudowa źródła istniejącego nastąpiła po 

dniu 31 grudnia 2015 r. albo rozbudowa dotyczy źródła nowego, standardy emisyjne 

dla dobudowanej części źródła stanowią standardy emisyjne, o których mowa w § 6 

ust. 6, odpowiadające nominalnej mocy cieplnej źródła po rozbudowie.

 2. W przypadku wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2015 r. w źródle istniejącym o 

nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW lub w części takiego źródła 

zmiany mogącej mieć negatywny wpływ na środowisko, standardy emisyjne ze 

zmienionego źródła istniejącego lub ze zmienionej części takiego źródła stanowią 

standardy emisyjne, o których mowa w § 6 ust. 6, odpowiadające nominalnej mocy 

cieplnej źródła po zmianie.



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (rozdz. 2)

§ 8 – STANDARDY dla źródeł wielopaliwowych 

§ 10 – ODSTĘPSTWA OD STANDARDÓW w przypadku źródeł opalanych 

paliwem o małej zawartości siarki i źródeł opalanych gazem ziemnym

§ 11 – WARUNKI UZNAWANIA STANDARDÓW ZA DOTRZYMANE, w tym 

stopnie odsiarczania

§ 12 – POSTĘPOWANIE w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń 

ochronnych ograniczających emisję

§ 13 – PRZEKAZYWANIE właściwym organom informacji, o których mowa w 

§ 10-12

§ 14 – WYMAGANIA TECHNICZNE dotyczące odprowadzania gazów 

odlotowych ze źródeł do powietrza



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (rozdz. 2)

ISTNIEJĄCE ŹRÓDŁA SZCZYTOWE (użytkowane w roku nie więcej niż 1500 godzin -
średnia krocząca z pięciu lat) :

 objęte są łagodniejszymi wymaganiami emisyjnymi w zakresie SO2 i NOx;

 w przypadku źródeł, do których stosuje się pierwszą zasadę łączenia:

- łagodniejsze standardy emisyjne dotyczyć mogą części źródła, w przypadku gdy emisje 
z takiej części są mierzone osobno oraz

- standardy te są ustalane w odniesieniu do całkowitej nominalnej mocy cieplnej źródła. 

W przypadku gdy w skład części szczytowej źródła wchodzi kilka kotłów, limit czasu 

użytkowania wynoszący  1500 godzin dotyczy całej części szczytowej, co oznacza, że 

czas pracy takiej części powinien być rozliczany łącznie.

Część szczytowa może być wydzielona ze źródła złożonego z kilku kotłów włączonych do 

komina jednoprzewodowego. Warunkiem koniecznym do zastosowania tego odstępstwa 

jest zarówno odrębny pomiar emisji umożliwiający w szczególności ocenę dotrzymywania 

wielkości dopuszczalnej emisji dla szczytowej  i „podstawowej” części takiego źródła, jak 

również zapewnienie monitorowania czasu pracy części szczytowej.



STANDARDY EMISYJNE – spalanie paliw (zał. nr 1)

W okresie 2017-2020 nieprzekraczanie limitu 1500 godzin czasu użytkowania 

źródła albo części źródła w roku kalendarzowym sprawdza się uwzględniając 

nie średnią krocząca z pięciu lat, lecz:

 w 2017 r. - czas użytkowania źródła w 2016 r.,

 w 2018 r. – średnią arytmetyczną z czasów użytkowania źródła w 2016 r. i 2017 r.,

 w 2019 r. - średnią arytmetyczną z czasów użytkowania źródła w 2016 r., 2017 r. i 

2018 r.,

 w 2020 r. - średnią arytmetyczną z czasów użytkowania źródła w 2016 r., 2017 r., 

2018 r. i 2019 r.

 Odpowiednie przesunięcie w czasie dla stosowania średniej kroczącej z pięciu lat przy 

ocenie nieprzekraczania limitu 1500 godzin czasu użytkowania źródła albo części źródła w 

roku kalendarzowym uwzględnia się także w przypadku źródeł, do których ma zastosowanie 

art. 146b albo 146c ustawy i które po zakończeniu odstępstw wynikających z tych przepisów 

będą w całości lub w części użytkowane  nie dłużej niż przez 1500 godzin w roku 

kalendarzowym. Czas użytkowania źródła albo części źródła będzie wówczas liczony jako 

średnia krocząca z pięciu lat dopiero po upływie pięciu lat od zakończenia odstępstw.



Rozporządzenie

Ministra Środowiska

z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody 

(Dz. U. poz. 1542)



POMIARY – ŹRÓDŁA SPALANIA PALIW

 § 2. 1. Ciągłe lub okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla 

następujących źródeł spalania paliw:

 1) określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej 

„ustawą”, w tym turbin gazowych, bez względu na datę wydania decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub oddania turbiny do użytkowania,

 2) silników Diesla, 

 3) kotłów odzysknicowych w instalacjach do produkcji masy celulozowej

 – wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, zwanych dalej „źródłami”.

 2. Ciągłe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla źródła  o nominalnej 

mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW.



POMIARY – ŹRÓDŁA SPALANIA PALIW

3. Dla źródła, o którym mowa w ust. 2, ciągłe pomiary emisji nie są wymagane,
jeżeli czas użytkowania źródła nie przekroczy 10000 godzin.

 + przepisy przejściowe:

 § 13. Czas użytkowania źródła, o którym mowa w § 2 ust. 3, liczy się od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia (tj. od 22 listopada 2014 r.). 

 § 14. Do pomiarów wielkości emisji rozpoczętych i niezakończonych do dnia 22 listopada 

2014 r. stosuje się, do dnia 31 grudnia 2014 r., przepisy dotychczasowe. 

 § 15. 1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. ciągłe pomiary emisji do powietrza dla źródeł 

istniejących prowadzi się, jeżeli suma nominalnych mocy cieplnych źródeł, z których gazy 

odlotowe odprowadzane są do powietrza przez wspólny komin, jest nie mniejsza niż 100MW.

 2. Ustalając sumę nominalnych mocy cieplnych źródeł spalania paliw, o której mowa w ust. 

1, nie uwzględnia się: (….). 

4. Okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla źródła, dla którego 

nie jest wymagane prowadzenie ciągłych pomiarów.



POMIARY – ŹRÓDŁA SPALANIA PALIW

 5. Dla źródła, o którym mowa w ust. 2, pomiary w zakresie:

 1) pyłu, jeżeli źródło jest opalane wyłącznie gazem ziemnym,;

 2) dwutlenku siarki, jeżeli źródło jest opalane wyłącznie:

 a) gazem ziemnym albo

 b) olejem opałowym o znanej zawartości siarki, jeżeli brak jest urządzeń do ograniczania 

wielkości emisji siarki, albo

 c) biomasą, jeżeli prowadzący instalację udowodni, że emisja dwutlenku siarki ze źródła 

nie jest wyższa od standardów emisyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 pkt 3 ustawy Poś

 – prowadzi się w okresowo, natomiast w zakresie innych substancji prowadzi się 

ciągłe pomiary.

 6. Okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dwa razy w roku – raz w 

sezonie zimowym (październik–marzec) i raz w sezonie letnim (kwiecień–wrzesień), 

z tym że w przypadku źródła pracującego sezonowo w okresie nieprzekraczającym 

sześciu miesięcy, pomiary emisji do powietrza prowadzi się raz w roku w okresie 

pracy źródła. W przypadku źródła, do którego stosuje się pierwszą lub drugą 

zasadę łączenia, o których mowa w art. 157a ust. 2 ustawy Poś, pomiary 

powinny obejmować emisję ze wszystkich części źródła pracujących w danym 

sezonie lub okresie.



POMIARY – ŹRÓDŁA SPALANIA PALIW

 7. Pomiary emisji rtęci do powietrza  prowadzi się dla źródła o nominalnej mocy 

cieplnej nie mniejszej niż 50 MW, opalanego węglem kamiennym lub 

brunatnym, okresowo, co najmniej raz w roku.

 + przepis przejściowy:

§ 16. Do źródeł istniejących przepis § 2 ust. 7 stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

 metoda referencyjna pomiaru emisji rtęci – manualna zgodna z normą PN-EN 
13211 lub instrumentalna zgodna z normą PN-EN 14884 rozszerzona o 
oznaczenie Hg w fazie stałej zgodnie z PN-EN 13211.

 8. W przypadku źródła, do którego stosuje się pierwszą lub drugą zasadę 
łączenia, o których mowa w art. 157a ust. 2 ustawy, nominalnej mocy 
cieplnej źródła odpowiada całkowita nominalna moc cieplna tego źródła.



POMIARY – ŹRÓDŁA SPALANIA PALIW

WAŻNE:

1. UWAGI do załączników dotyczące np. metodyk referencyjnych dla pomiarów 

równoległych, kalibracji, walidacji, wartości przedziałów ufności, 

późniejszego stosowania wymagań normy PN-EN 14181 w zakresie 

procedury QAL 3, określania zatwierdzonych wartości średnich 

jednogodzinnych i średnich dobowych i unieważniania pomiarów.

2. Objaśnienia do załączników dotyczące np. wyjaśnienia skrótów stosowanych 

w tabelach (np. NOX (w przeliczeniu na NO2) – tlenek azotu i dwutlenek azotu 

w przeliczeniu na dwutlenek azotu), określenia niepewności pomiarów, 

dopuszczalnych odstępstw od prowadzenia ciągłych pomiarów prędkości 

przepływu gazów odlotowych lub ciśnienia dynamicznego gazów odlotowych 

i wilgotności bezwzględnej gazów odlotowych lub stopnia zawilżenia gazów 

odlotowych.



POMIARY – NO i NO2

 Dla zrealizowania pomiarów NOx (rozumianych jako tlenek azotu i dwutlenek 

azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu) wymaganych dla źródeł spalania paliw 

możliwe są następujące rozwiązania:

 zastosowanie przyrządów mierzących jednocześnie NO i NO2,

 doposażenie analizatorów chemiluminescencyjnych i analizatorów 

wykorzystujących selektywne widmo podczerwieni w konwerter (urządzenie 

przetwarzające NO2 na NO),

 wykonanie pomiarów sumy tlenków azotu w trakcie pomiarów realizowanych w 

ramach procedury QAL2 i uwzględnienie udziału NO2 w funkcji kalibracyjnej (w 

przypadku zastosowania przyrządów do pomiaru tylko NO),

 wyznaczenie rzeczywistego udziału NO2 w gazach odlotowych w trakcie 

pomiarów realizowanych w ramach procedury QAL2 i uwzględnienie tego 

udziału na etapie obliczeń w komputerze emisyjnym (w przypadku 

zastosowania przyrządów do pomiaru tylko NO).



PRZEWIDYWANE ZMIANY WYMAGAŃ 
– wymagania dla średnich źródeł spalania paliw (MCP)

Projekt nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów 
energetycznego spalania (MCP).

Wersja bazowa:

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Wersja końcowa:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/10-medium-

combustion-plants/

Projektowana dyrektywa określa wymagania dla obiektów energetycznego spalania 

o nominalnej mocy cieplnej 1-50 MW, w tym:

 obowiązek rejestracji obiektów (art. 4 i załącznik I),

 dopuszczalne wielkości emisji (art. 5 i załącznik II) 

 wymagania dotyczące monitorowania emisji  (art. 6 i załącznik III (IV)

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/10-medium-combustion-plants/


DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ


