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Opinia 
w sprawie zatwierdzania planów monitorowania wielko ści emisji 

W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do Ministerstwa Środowiska dotyczącymi trybu 
zatwierdzania planów monitorowania wielko ści emisji wyjaśniam, co następuje. 

W dniu 2 sierpnia 2012 r. wesz ło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 
21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektyw ą  2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 181 z dnia 12 .07.2012, 
str. 30), zwane dalej „rozporz ądzeniem Komisji". 

Zgodnie z art. 76 ust. 2 rozporz ądzenia Komisji do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji 
mających miejsce przed dniem 1 stycznia 2013 r. maj ą  zastosowanie przepisy decyzji Komisji 
nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiaj ącej wytyczne dotyczące monitorowania 
i sprawozdawczo ści w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw ą  2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 229 z 31.08.2007, str. 1, z pó źn. zm.). Natomiast 
od dnia 1 stycznia 2013 r., zgodnie z art. 77 rozporz ądzenia Komisji, do monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji będą  mialy już  zastosowanie przepisy tego rozporz ądzenia. 

Art. 12 rozporz ądzenia Komisji nak łada na prowadzącego instalacj ę  obowiązek przed łożenia 
właściwemu organowi do zatwierdzenia planu monitorowania. Zatwierdzenie to nast ępuje, zgodnie 
z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), zwanej dalej „ustaw ą  z 2011 r.", w zezwoleniu na emisj ę  
gazów cieplarnianych z instalacji obj ętej systemem. W zwi ązku z tym okres od dnia 2 sierpnia 2012 r. 
do dnia 31 grudnia 2012 r. to okres, w którym prowadzący instalacje powinni dostosowa ć  plany 
monitorowania wielko ści emisji do nowych przepisów i przed łożyć  je do zatwierdzenia. Do tyczy 
to zarówno zezwole ń  wydanych na podstawie ustawy z 2011 r., jak i zezwole ń  wydanych 
na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z pó źn. zm.), zwanej dalej „ustaw ą  
z 2004 r.". 

Zmiana zezwole ń  wydanych na podstawie ustawy z 2011 r. nast ępuje na wniosek prowadzącego 
instalacj ę , złożony na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, i powinna obowi ązywa ć  od 1 s tycznia 
2013 r. 

Jednakże w obecnym stanie prawnym nie ma mo ż liwości zmiany zezwolenia wydanego 
na postawie ustawy z 2004. Wprawdzie zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 2011 r. zezwolenia wydane 
na podstawie ustawy z 2004 r. zachowuj ą  moc na czas, na jaki zosta ły wydane, to niemniej jednak 
uchylenie ustawy z 2004 r. powoduje, że odpad ła podstawa prawna do zmiany zezwole ń  wydanych 
na jej podstawie. Konieczno ść  przed łożenia nowych planów monitorowania wielko ści emisji 
do zatwierdzenia oraz brak podstawy prawnej do zmiany zezwole ń  wydanych na podstawie ustawy 
z 2004 r. powoduje, że powstaj ą  pytania o sposób dzia łania w przypadku prowadzących instalacje 
na podstawie tych zezwole ń . Wydaje się , że moż liwe są  dwa sposoby postępowania. 

1. Pierwszy sposób post ępowania to wystąpienie przez prowadzącego instalacj ę  z wnioskiem 
o wydanie nowego zezwolenia i uchylenie lub stwierdzenie wyga śnięcia posiadanego zezwolenia 
z dniem, w którym nowe zezwolenie stanie si ę  ostateczne. W zwi ązku z tym  organ mógłby w jednej 
decyzji udzieli ć  zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych zgodnie z ustaw ą  z 2011 r. i uchylić  lub 
stwierdzi ć  wygaśnięcie zezwolenia wydanego na podstawie ustawy z 2004 r. (zezwolenie wydane 
na podstawie ustawy z 2004 r. stanie si ę  bezprzedmiotowe z dniem, w którym wydane zgodnie 
z ustawą  z 2011 r. zezwolenie stanie si ę  ostateczne). Dzia łanie takie pozwoli na unikni ęcie przerwy 
w posiadaniu zezwolenia przez prowadz ącego instalacj ę  albo posiadania przez niego dwóch zezwole ń , 
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co mogłoby mieć  miejsce w przypadku, gdyby organ wydawa ł  dwie odrębne decyzje: zezwolenie 
na podstawie ustawy z 2011 r. oraz decyzj ę  uchylającą  lub stwierdzaj ącą  wygaśnięcie zezwolenia 
wydanego na podstawie ustawy z 2004 r. Uchylenie lub stwierdzenie wyga śni ęcie tego zezwolenia 
nie oznacza, że instalacja zaprzestala dzia łalności i została wyłączona z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji. Wydaj ąc zezwolenie zgodnie z ustaw ą  z 2011 r. organ powinien ustali ć , 
że monitorowanie wielko ści emisji do końca 2012 r. nast ępuje na podstawie do tychczas 
obowiązujących planów monitorowania wielko ści emisji, a od dnia 1.01.2013 r. ju ż  na podstawie 
nowego, zatwierdzonego tym  zezwoleniem, planu monitorowania wielko ści emisji, zgodnego 
z rozporządzeniem Komisji. Oznacza to, że nową  decyzj ą  może np. zatwierdza ć  dwa plany 
monitorowania: dotychczasowy i nowy, obowi ązujący od 1.01.2013 r. 

W skierowanych do Ministerstwa Ś rodowiska zapytaniach pojawily si ę  wątpliwo ści dotyczące takiego 
sposobu postępowania. W związku z brzmieniem a rt .  22 ust. 1 i 3 decyzji Komisji nr 2011/278 z dnia 
27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przej ściowych zasad dotyczących zharmonizowanego 
przydziału bezp łatnych uprawnień  do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L. 130; z 17.05.2011, str. 10), powsta ła obawa, czy 
wydanie nowego zezwolenia zgodnie z ustaw ą  z 2011 r. i stwierdzenie wyga śni ęcia lub uchylenie 
zezwolenia wydanego na podstawie ustawy z 2004 r., nie spowoduje uznania, że instalacja zaprzesta ła 
działalno ści, co skutkowa ć  będzie niewydaniem uprawnie ń  do emisji na rok 2013. 

Obawy takie można uznać  za nieuzasadnione. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2011 r., systemem 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obj ęta jest instalacja, która spe łnia wymagania 
okreś lone w a rt .  1 tej ustawy. Prowadzący instalacj ę, który posiada instalacj ę  obj ętą  systemem, jest 
obowiązany do uzyskania zezwolenia (art .  40 ustawy z dnia 2011 r.). Jeżeli więc instalacja spe łnia 
przesłanki obj ęcia systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i jest 
eksploatowana, to zast ąpienie zezwolenia wydanego na podstawie ustawy z 2004 r. nowym 
zezwoleniem, wydanym na podstawie przepisów ustawy z 2011 r., nie oznacza, że instalacja 
ta zaprzestala dzia łalności. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze stwierdzeniem 
wygaśnięcia lub uchyleniem zezwolenia wydanego na podstawie ustawy z 2004 r. i zast ąpieniem go 
nowym zezwoleniem. Wydanie zezwolenia na podstawie ustawy z 2011 r. skutkuje tym, że instalacja 
nadal będzie obj ęta zezwoleniem na emisj ę  gazów cieplarnianych, a co za tym  idzie, nie może być  
uznana za instalacj ę , która zaprzestala dzia łalności. 

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. decyzji Komisji uznaje si ę , że instalacja zaprzestala dzia łalności, 
jeżeli zostaje spe łniony którykolwiek z następujących warunków: 

a) wygaslo zezwolenie na emisj ę  gazów cieplarnianych, pozwolenie obowi ązuj ące zgodnie 
z dyrektywą  2008/1/WE lub ka żda inna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

b) wycofano zezwolenia, o których mowa w lit. a. 
Jeżeli więc prowadzący instalacj ę  będzie posiadal obowiązuj ące zezwolenia, to nie ma podstaw 
do uznania, że instalacja zaprzesta ła działalności. 0 takim przypadku mo żna mówić  w sytuacji, gdy 
zezwolenie wygaslo, a prowadz ący instalacj ę  nie uzyska ł  w to miejsce nowego zezwolenia. 

Warto także zauważyć , że zgodnie z art. 22 ust. 3 ww. decyzji Komisji nie wydaje si ę  uprawnie ń  dla 
instalacji, jeżeli instalacja ta zaprzesta ła działalno ści, począwszy od roku nast ępuj ącego po roku, 
w którym zaprzestano dzia łalności. Taka sytuacja nie b ędzie miała miejsca, jeżeli instalacja b ędzie 
obj ęta zezwoleniem ważnym w 2012 r. Nie ma w tej sytuacji znaczenia, czy b ędzie to zezwolenie 
wydane na podstawie przepisów ustawy z 2004 r. czy ustawy z 2011 r. Istotn ą  kwesti ą  jest, aby 
prowadzący instalacj ę  posiadal jedno z tych zezwole ń . Intencj ą  Komisji nie było zakazanie 
wydawania przez pa ństwo członkowskie uprawnień  do emisji dla instalacji tylko dlatego, że państwo 
stwierdziło wygaśnięcie dotychczas posiadanego przez prowadz ącego instalacje zezwolenia, w celu 
zastąpienia go nowym zezwoleniem. Zamiana tych zezwole ń  jest jedynie kwesti ą  administracyjn ą . 

Należy też  zauważyć , że decyzja ta skierowana jest do pa ń stwa członkowskiego i kwestie w niej 
uregulowane nie zostaly wdro żone do polskiego prawa. Obecnie obowi ązująca ustawa z 2011 r. nie 
zawiera przepisów, na podstawie których nale ży uznać , że instalacja przesta ła być  obj ęta systemem 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w przypadku gdy posiadane zezwolenie 
uzyskane na podstawie ustawy z 2004 r. zostanie zast ąpione nowym zezwoleniem. 
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W takim przypadku nie zachodzi równie ż  konieczno ść  zamykania i otwierania na nowo w Krajowym 
rejestrze jednostek Kioto i uprawnie ń  do emisji, rachunków posiadania operatora w rejestrze Unii. 

2. Drugi sposób postępowania to wystąpienie przez prowadzącego instalacj ę  z wnioskiem 
o zatwierdzenie planu monitorowania wielko ści emisji na podstawie art. 12 rozporz ądzenia Komisji 
i uchylenie lub stwierdzenie wyga śnięcia zezwolenia wydanego na podstawie ustawy z 2004 r. 
w części dotyczącej monitorowania wielko ści emisji, z dniem 1 stycznia 2013 r., w drodze odr ębnej 
decyzji administracyjnej. Biorąc pod uwagę , że rozporządzenie Komisji obowi ązuje wprost i ma rang ę  
przepisów powszechnie obowi ązuj ących, a także to, że przepisy polskie wskazuj ą  organ wła ściwy 
do zatwierdzania planów monitorowania, uznano, że zachodzi moż liwość  wydania decyzji w oparciu 
o art. 12 rozporządzenia Komisji i art. 104 K.p.a. w zwi ązku z art. 41 ust. 2 i art. 43 ust. 2 ustawy 
z 2011 r. W przypadku wydania takiej decyzji z jednoczesnym okre ś leniem, że nowy plan 
monitorowania wielko ści emisji stosuje si ę  od dnia 1 stycznia 2013 r. na wniosek prowadz ącego 
instalacje, zezwolenie wydane na podstawie ustawy z 2004 r. powinno by ć  z tym dniem, w częś ci 
zatwierdzaj ącej sposób monitorowania wielko ści emisji, uchylone lub nale ży stwierdzi ć  jego 
wyga śni ęcie w tej części. Ten tryb postępowania może być  przyj ęty jedynie do zezwole ń , które nie 
mogą  być  zmienione, tj. zezwole ń  wydanych na podstawie ustawy z 2004 r., poniewa ż  przepisy 
ustawy z 2011 r. daj ą  podstawę  do wystąpienia z wnioskiem o zmian ę  zezwolenia w przypadku 
zmiany planów monitorowania czy te ż  zmiany przepisów okre ś lających sposób monitorowania 
wielko ści emisji. Przyj ęcie tego trybu post ępowania pozwoli na uzyskanie zatwierdzenia nowego 
planu monitorowania w przypadku, gdy uzyskanie zezwolenia w trybie ustawy z 2011 r. b ędzie, np. ze 
względów formalnych, niemo ż liwe do uzyskania w tak krótkim okresie czasu lub gdy uprawnienia 
do emisji zosta ły przyznane, ale nie wydano ich na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii. 

Jednocze śnie uprzejmie informuj ę , że przedstawione stanowisko jest jedynie opini ą, która nie może 
być  traktowana jako wi ążąca wykładnia przepisów prawa. 
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