3. OCENA SKUTKOW REGULACJI

3.1.

Podmioty, na kt6re

b~dzie

oddzialywac projektowana ustawa

Projektowana ustawa o substancjach zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~ oraz o niekt6rych fluorowanych
gazach cieplarnianych dotyczyc b~dzie:
1) podmiot6w prowadz~cych dziatalnosc gospodarcz~ w zakresie produkcji i ustug zwi~zanych
ze stosowaniem substancji zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~ oraz niekt6rych fluorowanych gaz6w
cieplarnianych, a taki:e z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urz~dzeniami i
systemami zawieraj~cymi te substancje i te gazy;
2) podmiot6w ui:ytkuj~cych produkty, urz~dzenia i systemy zawieraj~ce te substancje i te gazy;
3) podmiot6w prowa.dz~cych szkolenia personelu, oceniaj~cych personel, a taki:e podmiotu
certyfikuj~cego personel i przedsi~biorc6w;
4) marszatk6w wojew6dztw pobieraj~cych optaty za niekt6re fluorowane gazy cieplarniane;
5) organ6w administracji rz~dowej;
6) Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej;
7) lnstytutu Chemii Przemystowej, jako wyspecjalizowanej jednostki;
8) organ6w lnspekcji Ochrony Srodowiska oraz organ6w pionu kontrolno-rozpoznawczego Panstwowej
Strai:y Poi:arnej.

3.2.

Konsultacje

W 2011 r. zaproponowano, aby kwestie
zwi~zane z fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz
substancjami zuboi:aj~cymi warstw~ ozonow~ zostaty uregulowane w dw6ch ustawach. W zwi~zku z
tym opracowane zostaty odr~bnie projekt zatoi:en projektu ustawy o niekt6rych fluorowanych gazach
cieplarnianych oraz projekt zatoi:en projektu ustawy o substancjach zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~.
Decyzj~ Zespotu do spraw Programowania Prac Rz~du (pismo z dnia 21 maja 2012 r., sygn. DKRM031 0-1 (242) 12 - 59589/12) projekt zatoi:en projektu ustawy o niekt6rych fluorowanych gazach
cieplarnianych oraz projekt zatoi:en projektu· ustawy o substancjach zuboi:aj~cych warstw~ ozonow~
zostaty pot~czone i opracowano projekt zatoi:en ustawy, kt6ra b~dzie regulowac kwestie zwi~zane
zar6wno z fluorowanymi gazami cieplarnianymi, jak i substancjami zuboi:aj~cymi warstw~ ozonow~.
Projekty obu ww. zatoi:en do projektu ustawy, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwaty Nr 49 Rady Ministr6w z dnia
19 marca 2002 r.- Regulamin pracy Rady Ministr6w (M. P. Nr 13, poz. 221, z p6zn. zm.), zostaty
poddane konsultacjom spotecznym w ramach procedury legislacyjnej. Przedmiotowe projekty zostaty
umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Srodowiska www.mos.gov.pl w dziale Prawo projekty akt6w prawnych - ustawy oraz zostaty przekazane w ramach konsultacji spotecznych do
stowarzyszen zrzeszaj~cych przedsi~biorc6w oraz do zwi~zk6w zawodowych.
Projekty zostaty wystane do nast~puj~cych podmiot6w:
1. Centralny Osrodek Chtodnictwa,
2. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoi:arowej,
3. Centrum Prawa Ekologicznego,
4. ENEA Operator Sp. z o.o.,
5. Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej ,PROZON",
6. lnstytut Biotechnologii Przemystu Rolno - Spoi:ywczego,
7. lnstytut Chemii Przemystowej- Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu,
8. lnstytut Transportu Samochodowego,
·
9. Komisja Krajowa NSZZ ,Solidarnosc",
10. Krajowa lzba Gospodarcza Chtodnictwa i Klimatyzacji,
11. Krajowe Forum Chtodnictwa,
12. Krajowy Zwi~zek Sp6tdzielni Mleczarskich,
13. Naczelna Rada Zrzeszen Handlu i Ustug,
14. Og61nopolskie Porozumienie Zwi~zk6w Zawodowych,
15. Osrodek Certyfikacji Ustug Przeciwpoi:arowych,
16. Polskie Centrum Akredytacji,
17. Polska lzba Handlu,
18. Polska Konfederacja Pracodawc6w Prywatnych,
19. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji,
20. Polska Rada Centr6w Handlowych,
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21. PSE- Operator S.A.,
22. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chtodnictwa i Klimatyzacji,
23.
24.
25.
26.
27.

Stowarzyszenie Polskich Energetyk6w,
Stowarzyszenie Serwisant6w Polskich Chtodnictwa,
Towarzystwo Chtodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepta (SIMP),
Unia Polskiego Przemystu Chtodniczego,
Zwi~zek Prywatnych Przetw6rc6w Mleka.

Ponadto projekty zatozeri zostaty przestane r6wniez do zaopiniowania przez:
1. wojewod6w,
2. marszatk6w wojew6dztw,
3. Generalnego lnspektora Ochrony Danych Osobowych,
4. Gt6wny Urz~d Statystyczny,
5. Gt6wnego lnspektora Ochrony Srodowiska,
6. Komendanta Gt6wnego Paristwowej Strazy Pozarnej,
7. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
8. Urz~d Dozoru Technicznego,
9. Urz~d Ochrony Konkurencji i Konsument6w,
10. Urz~d Regulacji Energetyki,
11. Urz~d Zam6wieri Publicznych,
12. Komisj~ Wsp61n~ Rz~du i Samorz~du Terytorialnego.
W trakcie konsultacji spotecznych projekt6w zatozeri uwagi zgtosito kilkadziesi~t podmiot6w.
Uwagi zgtoszone do ww. zatozeri projekt6w zostaty przeanalizowane i uwzgl~dnione w niniejszym
projekcie zatozeri oraz w Ocenie Skutk6w Regulacji.
Najcz~sciej poruszanymi kwestiami byty zagadnienia dotycz~ce harmonizacji przepis6w dotycz~cych
fluorowanych gaz6w cieplarnianych i substancji zubozaj~cych warstw~ ozonow~ oraz mozliwosci
rozszerzenia przepis6w ustawy na urz~dzenia i systemy ruchome. Obj~cie ustaw~ w petnym zakresie
urz~dzeri i system6w ruchomych stanowitoby jednak znaczne zaostrzenie przepis6w rozporz~dzenia
842/2006 bior~c pod uwag~ liczb~ podmiot6w, kt6re miatyby bye obj~te tymi przepisami.
W roku 2011 prowadzony byt przegl~d rozporz~dzenia (WE) 842/2006 przez Komisj~ Europejsk~ pod
k~tem rozszerzenia jego przepis6w w stosunku do urz~dzeri i system6w ruchomych. Wydaje si~. ze
rozszerzenie przepis6w krajowych powinno nast~pic dopiero po odpowiedniej zmianie rozporz~dzenia
(WE) 842/2006, nad modyfikacj~ kt6rego s~ w chwili obecnej prowadzone prace.
Po analizie uwag, kt6re naptyn~ty w wyniku konsultacji spotecznych postanowiono odejsc od systemu
certyfikacji opartego na akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji i zmodyfikowano system
certyfikacji personelu i przedsi~biorc6w. W obecnym ksztatcie zatozeri proponuje si~. aby minister
wtasciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw wewn~trznych wskazat,
w drodze rozporz~dzenia, podmiot spetniaj~cy wymagania dla jednostki certyfikuj~cej personel i
przedsi~biorc6w zawarte w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporz~dzenia (WE)
842/2006, kt6ry zostatby upowazniony na mocy tego rozporz~dzenia do petnienia roli jednostki
certyfikuj~cej personel i przedsi~biorc6w.
Cz~sc

uwag dotyczyta kwestii wprowadzenia optat za fluorowane gazy cieplarniane.

Pocz~tkowo proponowano optat~ za stosowanie fluorowanych gaz6w cieplarnianych, jednak w wyniku
konsultacji z zainteresowanymi srodowiskami, w tym przede wszystkim ze srodowiskiem firm
serwisowych dziataj~cych w sektorze chtodnictwa i klimatyzacji, kt6re podnosity problemy techniczne
zwi~zane z okreslaniem wysokosci i wniesieniem takiej optaty, podj~to decyzj~ o zaproponowaniu
alternatywnego rozwi~zania - optaty za wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
fluorowanych gaz6w cieplarnianych, a takZe produkt6w, stacjonarnych i ruchomych urz~dzeri,
stacjonarnych i ruchomych system6w ochrony przeciwpozarowej, gasnic i system6w klimatyzacji w
niekt6rych pojazdach silnikowych zawieraj~cych te gazy. Zaktada si~. ze wprowadzenie tej optaty umozliwi
ograniczenie stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz
produkt6w, urz~dzeri i system6w oraz gasnic zawieraj~cych te gazy i szersze wprowadzanie
zamiennik6w nie b~d~cych gazami cieplarnianymi.
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Uwzgl~dnione

zostaty tez zastrzezenia sektora chtodnictwa i klimatyzacji dotycz~ce proponowanego
pocz~tkowo obowi~zkowego prowadzenia szczeg6towej ewidencji fluorowanych gaz6w cieplarnianych.
Zdecydowano jedynie o wprowadzeniu obowi~zku przekazywania rocznych sprawozdan przez podmioty
dziataj~ce w poszczeg61nych sektorach, co wynika z art. 6 ust. 4 rozporz~dzenia 1005/2009.
Zgodnie z sugestiami przebudowany zostat system kar i zmiemione zostaty ich wysokosci. W wyniku
ponownej analizy kary zostaty obnizone z wysokosci 5 000, 10 000, 20 000, 30 000
i 40 000 ztotych do odpowiednio 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 i 30 000 ztotych.
Ponadto zostaty uwzgl~dnione uwagi dotycz~ce doprecyzowania postanowien, kt6rych zrozumienie
powodowato trudnosci, np. niekt6re definicje.
3.3.

Wplyw aktu normatywnego na sektor finans6w publicznych, w tym budzet panstwa
i budzet jednostek samorzctdu terytorialnego

3.3.1.. Administracja -publiczna

Ponadto nalezy zaplanowae i zabezpieczye w budzecie panstwa ok. 0,2 min zt na przeszkolenie
pracownik6w Panstwowej Strazy Pozarnej oraz zakup sprz~tu do identyfikacji .i pobierania pr6bek
fluorowanych gaz6w cieplarnianych.
Zgodnie z pkt. 2.6 zatozen przewiduje si~ utworzenie systemu optat za fluorowane gazy cieplarniane.
Optata rna bye wnoszona na odr~bny rachunek bankowy wtasciwego urz~du marszatkowskiego, a
wptywy z tytutu optaty w wysokosci 2 % maj~ stanowie doch6d budzetu samorz~du wojew6dztwa z
przeznaczeniem na koszty egzekucji naleznosci z tytutu optaty i obstug~ administracyjn~ systemu optaty.
Reszta srodk6w rna bye przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Nalezy zaznaczye, ze obecnie, na mocy ustawy o substancjach zubozaj~cych warstw~ ozonow~.
obowi~zuj~ optaty za wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji zubozaj~cych
warstw~ ozonow~. kt6re zostan~ zast~pione projektowan~ ustaw~ optat~ za fluorowane gazy
cieplarniane.
W zwi~zku z powyzszym szacuje si~. ze obci~zenie urz~d6w marszatkowskich z tytutu obstugi
administracyjnej powinno utrzymae si~ na tym samym poziomie lub nieznacznie wzrosn~e.
Obecnie, zgodnie z informacjami uzyskanymi z urz~d6w marszatkowskich, obstug~ administracyjn~
systemu optat za substancje zubozaj~ce warstw~ ozonow~ zajmuje si~ jedna osoba w kazdym urz~dzie
marszatkowskim w wymiarze 1/8 etatu. Szacuj~c miesi~czne wynagrodzenia pracownika urz~du
marszatkowskiego na okoto 4,5 tys. zt/etat, koszt egzekucji naleznosci z tytutu optaty i obstugi
administracyjnej systemu optat w 16 wojew6dztwach wyniesie oketo 108 tys. zt rocznie. Realizacja
przepis6w projektowanej ustawy nie b~dzie powodowae koszt6w dotycz~cych wzmocnienia kadrowego
oraz przeszkolenia pracownik6w, poniewaz projektowane regulacje zast~pi~ zadania realizowane przez
urz~dy marszatkowskie zwi~zane z optatami za yvprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
substancji zubozaj~cych warstw~ ozonow~ na mocy obowi~zuj~cych obecnie przepis6w.
Zaktada si~, ze zwi~kszenie obci~zenia urz~d6w marszatkowskich z tytutu obstugi administracyjnej optat
za stosowanie fluorowanych gaz6w cieplarnianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej b~dzie na
tyle mate, ze na pokrycie koszt6w powinny wystarczye wptywy do samorz~d6w okreslone w projekcie
zatozen do projektu ustawy.
Przyjmuj~c. iz wptywy z optat za fluorowane gazy cieplarniane wynios~ 9 min ztotych rocznie
nalezy szacowae, ze doch6d jednostek samorz~dowych wyniesie ok. 180 tys. zf rocznie.
Przychody budzety panstwa stanowity b~d~ wptywy z tytutu kar pieni~znych wymierzanych przez
wojew6dzkiego inspektora ochrony srodowiska oraz komendanta wojew6dzkiego panstwowej strazy
pozarnej

3.3.2. Wyspecjalizowana jednostka

52

l

.

..

.

'

~

Do zadan wyspecjalizowanej jednostki nalezec b~dzie:
1) utworzenie i prowadzenie Centralnego Rejestru Operator6w Urz~dzen i System ow Ochrony
Przeciwpozarowej oraz wykonywanie analiz i opracowan danych przekazywanych do tego rejestru;
2) utworzenie i prowadzenie bazy danych przekazywanych w sprawozdaniach dotycz~cych substancji
zubozaj~cych warstw~ ozonow~ i fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz wykonywanie analiz i
opracowan danych przekazywanych do tej bazy;
3) realizacja biez~cych zalecen Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych i '
ochrony warstwy ozonowej;
·
4) analiza i opiniowanie wniosk6w o odst~pstwa, o kt6rych mowa w punkcie 2.1.6, sktadanych przez
podmioty krajowe do wtasciwego organu.

3.3.2.1.

Koszty utworzenia centralnych system6w gromadzenia danych

Koszty zwi~zane z utworzeniem centralnego systemu do gromadzenia danych przekazywanych w
sprawozdaniach dotycz~cych substancji zubozaj~cych warstw~ ozonowa oraz fluorowanych gaz6w
cieplarnianych, w tym zakup odpowiedniego sprz~tu komputerowego, szacuje si~ na 100 tys. zt - przy
zatozeniu, ze nie b~dzie konieczne tworzenie nowefbazy danych od podstaw, a wykorzystana zostanie
istniej~ca baza w lnstytucie Chemii Przemystowej w Warszawie, kt6ry petni obecnie funkcj~
wyspecjalizowanej jednostki w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubozaj~cych
warstw~ ozonow~. Rejestr prowadzony b~dzie przy uzyciu system6w teleinformatycznych, w rozumieniu
art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiot6w realizuj~cych
zadania publiczne (Oz. U. Nr 64, poz. 565, z p6zn. zm.). Na ten koszt b~d~ si~ sktadaty nast~puj~ce
elementy:
- koszty inwestycyjne (zakup i zainstalowanie serwera z zabezpieczeniami i oprogramowaniem oraz
towarzysz~cego sprz~tu komputerowego z oprogramowaniem i biurowego)- 30 tys. zt
- koszty ustug zewn~trznych (przeprogramowanie istniej~cej bazy danych i zainstalowanie nowej bazy
danych, utworzenie elektronicznych formularzy sprawozdan i systemu ich teleinformatycznego
przekazywania do bazy, testowanie systemu)- 30 tys. zt
- koszty robocizny w wyspecjalizowanej jednostce (opracowanie szczeg6towych zatozen dla nowej bazy
danych, biez~ca wsp6tpraca z informatykami)- 40 tys. zt
System gromadzenia danych ze sprawozdan dotycz~cych fluorowanych gaz6w cieplarnianych powinien
bye prowadzony ~~cznie z systemem gromadzenia danych ze sprawozdan dotycz~cych substancji
zubozaj~cych warstw~ ozonow~. lstniej~ca baza danych z ewidencji substancji zubozaj~cych warstw~
ozonow~ moze bye zmodyfikowana i poszerzona tak, aby obj~ta r6wniez dane przekazywane w
sprawozdaniach dotycz~cych fluorowanych gaz6w cieplarnianych. W innym przypadku koszty
utworzenia nowej bazy bytyby co najmniej kilkakrotnie wyzsze.
Koszt utworzenia Centralnego Rejestru Operator6w Urz~dzen i System6w Ochrony Przeciwpozarowej
(CRO), w tym zakup odpowiedniego sprz~tu komputerowego przewidywany jest na oketo 100 tys. zt
Na ten koszt b~d~ si~ sktadaty nast~puj~ce elementy :
- koszty inwestycyjne (zakup i zainstalowanie serwera z zabezpieczeniami i oprogramowaniem) - 20 tys.
zt
- koszty ustug zewn~trznych (zaprojektowanie od podstaw i zainstalowanie CRO, utworzenie
elektronicznych formularzy Kart Urz~dzenia i Kart Sytemu ochrony P-poz oraz systemu
teleinformatycznego ich przekazywania przez operator6w, testowanie systemu) - 40 tys. zt
- koszty robocizny w wyspecjalizowanej jednostce (opracowanie szczeg6towych zatozen dla CRO,
biez~ca wsp6tpraca z informatykami) - 40 tys. zt

3.3.2.2.
Koszty obslugi
zgromadzonych danych

centralnych

system6w

gromadzenia

danych

oraz

analizy

1) Koszty obstugi i analizy danych zwi~zanych z utworzeniem elektronicznego, centralnego systemu do
gromadzenia danych przekazywanych w sprawozdaniach.
Zaktadaj~c,

ze centralne systemy do gromadzenia danych przekazywanych w sprawozdaniach
fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz substancji zubozaj~cych warstw~ ozonow~
b~d~ prowadzone ~~cznie w wyspecjalizowanej jednostce wskazanej w ustawie, szacuje si~, ze koszt

dotycz~cych
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obstugi tych systern6w i analizy danych wyniesie 150 tys. zt rocznie. Na koszty roczne dziatalnosci
b~d~ si~ sktadaty rn. in.:
- koszty wynajrnu, eksploatacyjne i zabezpieczeri- 30 tys. zt
- koszty robocizny w wyspecjalizowanej jednostce (biez~ca obstuga bazy danych ze sprawozdari
analiza i opracowywanie danych ze sprawozdari,
i wsp6tpraca z uzytkownikarni tej bazy,
opracowywanie raport6w dla MS) - 120 tys. zt
2) Koszty obstugi i analizy danych zwi~zanych z utworzeniern Centralnego Rejestru Operator6w
Urz~dzeri i Systern6w Ochrony Przeciwpozarowej
·
Koszt prowadzenia Centralnego Rejestru Operator6w Urz~dzeri i Systern6w Ochrony Przeciwpozarowej
i analizy danych zawartych w tyrn systernie przewidywany jest na oketo 100 tys. zt rocznie, przy
zatozeniu ze rejestr b~dzie prowadzony w tej sarnej wyspecjalizowanej jednostce wskazanej w ustawie,
kt6ra b~dzie grornadzie dane ze sprawozdari. W przypadku rozdzielenia tych zadari koszty bytyby
kilkakrotnie wi~ksze. Rejestr prowadzony b~dzie przy uzyciu systern6w teleinforrnatycznych, w
rozurnieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o inforrnatyzacji dziatalnosci podrniot6w
realizuj~cych zadania publiczne (Dz. U. ·Nr 64, poz. 565, z p6zn. zrn.). Na koszty roczne dziatalnosci
b~d~ si~ sktadaty :
- koszty wynajrnu, eksploatacyjne i zabezpieczeri- 20 tys. zt .
- koszty robocizny w wyspecjalizowanej jednostce (biez~ca obstuga Centralnego Rejestru
Operator6w i wsp6tpraca z operatorarni, analiza i opracowanie danych przekazywanych przez
operator6w, opracowanie raport6w dla MS) - 80 tys. zt

3.3.2.3. Koszty zwictzane z realizacjct biezctcych zaleceri Unii Europejskiej w zakresie substancji
zubozajctcych warstwQ ozonowct oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych
Zgodnie z zatozeniarni koszty

biez~cej

realizacji zalecen Unii Europejskiej w zakresie substancji

zubozaj~cych warstw~ ozonow~ oraz fluorowanych gaz6vit cieplarnianych wynosie b~d~ 260 tys. zt

rocznie. Na koszty roczne dziatalnosci b~d~ si~ sktadaty :
- koszty rnateriat6w i delegacji, w wi~kszosci delegacji zagranicznych (uczestnictwo ekspert6w w
spotkaniach z Kornisj~ Europejsk~ i spotkaniach Stron Protokotu rnontrealskiego)- 80 tys. zt
- koszty robocizny w wyspecjalizowanej jednostce - 180 tys. zt
Srodki te przeznaczone b~d~ na pokrycie biez~cej dziatalnosci wyspecjalizowanej jednostki w zakresie
substancji zubozaj~cych warstw~ ozonow~ oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych (analiza i
opiniowanie rnateriat6w dotycz~cych substancji zubozaj~cych warstw~ ozonow~ oraz fluorowanych
gaz6w cieplarnianych przekazywanych i publikowanych przez Kornisj~ Europejsk~ lub inne organy Unii
Europejskiej, opracowywanie dokurnentacji, w tyrn przygotowanie odpowiednich raport6w okresowych,
dotycz~cej realizacji · rozporz~dzenia (WE) nr 1005/2009 oraz rozporz~dzenia (WE) nr 842/2006 i
rozporz~dzen wykonawczych Kornisji Europejskiej, wyrnaganej do przekazania do Kornisji Europejskiej
lub innych organ6w Unii Europejskiej).
Zaktada si~. ze utworzenie centralnych systern6w grornadzenia danych w wyspecjalizowanej jednostce i
finansowanie zadan wyspecjalizowanej jednostki dokonywane b~dzie ze srodk6w Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
3.3.3. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
W zatozeniach zaproponowano wprowadzenie optaty za fluorowane gazy cieplarniane pobieranej za
wprowadzanie na terytoriurn Rzeczypospolitej Polskiej tych gaz6w, a taki:e zawieraj~cych je produkt6w,
stacjonarnych i ruchornych urz~dzen, stacjonarnych i ruchornych systern6w ochrony przeciwpozarowej,
gasnic oraz systern6w klirnatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych .
Optata rna bye wnoszona na odr~bny rachunek bankowy wtasciwego urz~du rnarszatkowskiego, a
wptywy z tytutu optaty w wysokosci 2 % rnaj~ stanowie doch6d budzetu sarnorz~du wojew6dztwa z
przeznaczeniern na koszty egzekucji naleznosci z tytutu optaty i obstug~ adrninistracyjn~ systernu optaty.
Reszta srodk6w rna bye przekazywana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
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Obecnie sprowadza si~ do Polski oketo 3000 ton fluorowanych gaz6w cieplarnianych rocznie, kt6re
podlegatyby optacie zdefiniowanej w niniejszych zatozeniach. Dodatkowo wprowadza si~ co najmniej
takq samq ilosc tych gaz6w zawartych w produktach, urzqdzeniach i systemach. Przy zatozeniu sredniej
stawki optaty w wysokosci 0,003 zt/kg pomnozone przez wsp6tczynnik ocieplenia klimatu, wptywy z
optaty mogtyby wynosic rocznie oketo 9 min zt.

3.4.

Wplyw projektowanej regulacji na rynek pracy

Regulacje prawne zaproponowanie w zatozeniach do ustawy mogq miec nieznaczny wptyw na rynek
pracy.
Mogq nastqpic zmiany personalne dotyczqce zatrudnienia na skutek zastqpienia przez personel
posiadajqcy odpowiednie certyfikaty personelu nieposiadajqcego uprawnien.

3.5.
Wplyw regulacji na konkurencyjnosc gospodarki
funkcjonowanie przedsi~biorstw

przedsi~biorczosc,

w tym na

Przepisy z zakresu substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych
obowiqzujq w podobnej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce zasady
post~powania z substancjami zubozajqcymi warstw~ ozonowq reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o substancjach zubozajqcych warstw~ ozonowq. Przepisy tej ustawy wymagajq dostosowania do
przepis6w rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009.
W zwiqzku z dostosowawczym charakterem regulacji, projektowane regulacje nie naktadajq na
przedsi~biorc6w dodatkowych obowiqzk6w w odniesieniu do tych, kt6re obecnie wynikajq z prawa
wsp61notowego w zakresie fluorowanych gaz6w cieplarnianych i substancji zubozajqcych warstw~
ozonowq.
Zasadniczym, bezposrednim obciq:Zeniem dla podmiot6w gospodarczych ze strony regulacji unijnych
b~dq koszty zwiqzane z:
1) ograniczeniem emisji oraz kontrolq wyciek6w substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq oraz
fluorowanych gaz6w cieplarnianych ze stacjonarnych urzqdzeri chtodniczych, klimatyzacyjnych i
pomp ciepta oraz z system6w ochrony przeciwpozarowej oraz odzyskiem tych substancji z tych
urzqdzen i system6w oraz gasnic, a takZe z urzqdzen zawierajqcych rozpuszczalniki i z rozdzielnic
wysokiego napi~cia;
2) uzyskiwaniem odpowiednich certyfikat6w lub zaswiadczen niezb~dnych do prowadzenia
okreslonych czynnosci dotyczqcych stacjonarnych urzqdzen i system6w ochrony przeciwpozarowej
oraz system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych.
Wykonanie przepis6w zawartych w art. 3 ust. 1 rozporzqdzenia (WE) nr 842/2006 dotyczqcych
zapobiegania wyciekom fluorowanych gaz6w cieplarnianych i ich usuwania, a takZe zastosowanie tych
przepis6w do substancji zubozajqcych warstw~ ozonowq nie wygeneruje istotnych dodatkowych
koszt6w jednostkowych, gdyz juz obecnie wszyscy uzytkownicy stacjonarnych urzqdzen chtodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepta oraz system6w ochrony przeciwpozarowej starajq si~ zapobiegac
wyciekom i usuwajq je w przypadku wystqpienia awarii. Nalezy jednak zwr6cic uwag~ na to, ze wszyscy
uzytkownicy takich urzqdzen lub system6w (w tym takZe osoby fizyczne) opr6cz zapobiegania emisji
czynnika chtodniczego lub gasniczego muszq dopilnowac, aby urzqdzenia te byty wtasciwie
serwisowane i kontrolowane.
Duze firmy eksploatujqce stacjonarne urzqdzenia chtodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepta, a takZe
stacjonarne systemy ochrony przeciwpozarowej (hiper- i supermarkety, duze sklepy i inne duze
podmioty) juz obecnie spetniajq w wi~kszosci wymagania rozporzqdzenia (WE) nr 1005/2009 oraz
rozporzqdzenia (WE) nr 842/2006, gdyz z reguty majq umowy z firmami serwisowymi, kt6re dokonujq
okresowych przeglqd6w, w ramach kt6rych urzqdzenia i systemy Sq kontrolowane pod wzgl~dem
wyciek6w.
Te podmioty, kt6re eksploatujq urzqdzenia o pojemnosci przekraczajqcej 300 kg b~dq musiaty
dodatkowo zakupic i zainstalowac detektory wyciek6w, ale te koszty mozna pominqc, gdyz zwr6cq si~
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one po kilku latach wskutek zmniejszenia cz~stotliwosci kontroli wyciek6w - zgodnie z przepisem art. 3
ust. 4 rozporz~dzenia (WE) nr 842/2006, a wi~c obnii:eniem koszt6w umowy serwisowej.
Wykaz podmiot6w obj~tych ww. przepisami w odniesieniu do sektora chtodnictwa i klimatyzacji i
fluorowanych gaz6w cieplarnianych przedstawiono w tabeli ponii:ej.

Grupa podmiot6w

Hipermarkety
Supermarkety
Sklepy spozywcze
o powierzchni od
100 do 2000 m2
Sklepy spoi:ywcze
o powierzchni
ponii:ej 100 m2
Mleczarnie

Obowictzki wynikajctce z art. 3 rozporzctdzenia (WE)842/2006
Ust~p

Ust~p

1*
zapobieganie
wyciekom i
dokonywanie
szybkich
napraw

2** kontrola
wyciek6w przez
uprawniony
personel
Przedziaty, kg

v
v
v

329

v

30299

v
v

Ust~p

300+ 11

v
v

Ust~p

3***instalacja 6****prowadzenie
systemu
dokumentacji
wykrywania
dot.
wyciek6w i
serwisowania,
jej kontrola
konserwacji i
unieszkodliwiania

v
v

v
v
v

v
v

Liczba
podmiot6w

283
976
3 000

100 000

v

v

160

v
v
v
Hurtownie
3 500
spoi:ywcze
v
v
v
Chtodnie wolno
500
stojctce
v
v v
v
Zaktady
3425
przetw6rstwa
warzyw, owoc6w,
mi~sa, browary
v
v v
v
Szpitale
1 610
v
v v
v
Hotele
3 500
v
v v
v
Banki
9 020
v
v
v
Biura dui:ych firm
1 000
v
v
v
Urz~dy, Archiwa,
22 500
Biblioteki, lnstytucje
ui:ytecznosci
publicznej
v
v v
v
32
Lotniska
v
v v
v
Centra handlowe
260
v
v
v
Restauracje i lokale
22 829
gastronomiczne
v
Wojsko i Marynarka
?
?
?
?
?
?
Wojenna
v
v
v
MSP
4 500
..
1) dodatkowy zakup 1mstalacja detektor6w wyc1ek6w
*Zgodnie z przeprowadzonym oszacowaniem jest w Polsce t~cznie 4 910 222 stacjonarnych urz~dzen
chtodniczych i klimatyzacyjnych i pomp ciepta, kt6re s~ obj~te przepisami Art. 3 ust. 1.
** Zgodnie z przeprowadzonym oszacowaniem jest w Polsce t~cznie 305 567 stacjonarnych urz~dzen
chtodniczych i klimatyzacyjnych i pomp ciepta, kt6re s~ obj~te przepisami Art. 3 ust. 2, w tym: 296 062 w
przedziale 3-29 kg, 8 286 w przedziale 30-299 kg i 1 219 w przedziale 300 kg i wi~cej. ·
*** Zgodnie z przeprowadzonym oszacowaniem jest w Polsce t~cznie 1 219 stacjonarnych urz~dzen
chtodniczych i klimatyzacyjnych i pomp ciepta, kt6re s~ obj~te przepisami Art. 3 ust. 3
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**** Zgodnie z przeprowadzonym oszacowaniem jest w Polsce tetcznie 305 567 stacjonarnych urzetdzeri
. chtodniczych i klimatyzacyjnych i pomp ciepta, kt6re set obj~te przepisami Art. 3 ust. 3
W odniesieniu do podmiot6w dziatajetcych w sektorze ochrony przeciwpozarowej, kt6ry jest r6wniez
obj~ty przepisami art. 3 rozporzetdzenia 0/VE) 842//2006 ocenia si~. ze catkowita liczba stacjonarnych
system6w2 ochrony przeciwpozarowej zawierajetcych fluorowane gazy cieplarniane wynosi w Polsce
874, z czego 30 to systemy zawierajetce ponizej 3 kg srodka gasniczego, 207- w przedziale 3-29 kg,
518 w przedziale 30-299 kg i 119-300 kg i wi~cej. Przepisom art. 3 ust. 1 podlegajet zatem tetcznie 874
systemy, przepisom art. 3 ust. 2 - 844 systemy, przepisom art. 3 ust. 3 - 119 system6w i przepisom art.
3 ust.6- 844 systemy. W tym przypadku liczba system6w odpowiada mniej wi~cej liczbie podmiot6w,
choc istnieje pewna liczba podmiot6w (mozna jet oszacowac na 20%), kt6re maja zainstalowane dwa lub
wi~cej system6w. Catkowitet liczb~ podmiot6w - uzytkownik6w stacjonarnych system6w ochrony
przeciwpozarowej zawierajetcych fluorowane gazy cieplarniane obj~tych przepisami art. 3 mozna wi~c
ocenic na ok. 700. Set to z reguty tylko te firmy i instytucje, kt6re posiadajet wtasne serwerownie (banki,
urz~dy centralne, niekt6re duze plac6wki handlowe).
W przypadku uzytkownik6w stacjonarnych system6w ochrony przeciwpozarowej zawierajetcych
fluorowane gazy cieplarniane, o kt6rych mowa wyzej, nie nalezy oczekiwac wzrostu koszt6w w zwietzku
z dostosowaniem si~ do wymagan art. 3.Ppraktycznie wszystkie takie systemy set juz obj~te umowami
serwisowymi i cz~stotliwosc sprawdzania wyciek6w (raz na 6 miesi~cy) wynikajetca z normy ISO 14520,
kt6ret stosujet firmy serwisowe w Polsce tylko w przypadku wielkich instalacji (powyzej 300 kg) nie
odpowiada wymaganiom art. 3 ust. 2. Tym niemniej, te wielkie instalacje set z reguty zaopatrzone w
elektroniczne detektory sygnalizujetce wyciek srodka gasniczego, wi~c cz~stotliwosc sprawdzania
wyciek6w mozna ograniczyc wtasnie do kontroli przeprowadzanej raz na 6 miesi~cy.
Skutki, jakie niesie za sobet przepis art. 4 rozporzetdzenia 0/VE) 842/2006 oraz art. 22 rozporzetdzenia
0NE)1 005/2009, kt6re dotyczet odzysku fluorowanych gaz6w cieplarnianych i substancji zubozajetcych
warstw~ ozonowet z urzetdzen i system6w oraz dla uzytkownik6w stacjonarnych urzetdzen chtodniczych i
klimatyzacyjnych i pomp ciepta oraz stacjonarnych system6w przeciwpozarowych zawierajetcych 3 kg i
wi~cej fluorowanych gaz6w cieplarnianych majet charakter wytetcznie organizacyjny, gdyz odzysk z tych
urzetdzen wchodzi w praktyce w zakres czynnosci, jakie wykonujet firmy serwisowe, z kt6rymi ci
uzytkownicy wsp6tpracujet lub b~det wsp6tpracowa6. Powotane przepisy nie b~det zatem kreowac dla
tych podmiot6w dodatkowych koszt6w. Obowietzek odzysku nie b~dzie r6wniez powodowat powstania
koszt6w u uzytkownik6w takich urzetdzen i system6w, ale zawierajetcych ponizej 3kg fluorowanych
gaz6w cieplarnianych, gdyz zgodnie z ustawet o odpadach set ani zobowietzani jedynie do dostarczenia
takich urzetdzen betdz system6w do punkt6w zbi6rki wyznaczonych przez gminy. Jesli chodzi o gasnice
wymienione dodatkowo w art. 4 ust. 1 rozporzetdzenia (WE) 842/2006 problem nie istnieje, gdyz
fluorowanych gaz6w cieplarnianych nie stosuje si~ w praktyce w gasnicach.
Nie nalezy si~ spodziewac taki:e dodatkowych koszt6w w przypadku urzetdzen zawierajetcych
fluorowane gazy cieplarniane jako rozpuszczalniki, gdyz trudno przypuscic, aby ich uzytkownicy nie
dokonywali juz obecnie odzysku. Takich uzytkownik6w jest w Polsce aktualnie tylko dw6ch. Sytuacja
wydaje si~ jednak odmienna w przypadku rozdzielnic wysokiego napi~cia zawierajetcych fluorowany gaz
cieplarniany SF 6 . Odzysk tego gazu prowadzi si~ wytetcznie w momencie ztomowania urzetdzenia i jest
on dokonywany przez producenta, do kt6rego urzetdzenie jest dostarczane. Nie jest natomiast
stosowany ze wzgl~du na problemy techniczne odzysk SF6 przy demontazu urzetdzenia w przypadku
awarii. Mozna przypuszczac, ze dodatkowe jednostkowe koszty odzysku SF6 w przypadku awarii, jakie
ponositby uzytkownik urzetdzenia b~det stosunkowo wysokie. Awarie rozdzielnic wysokiego napi~cia
zdarzajet si~ stosunkowo rzadko, wi~c globalne koszty dla uzytkownik6w w cietgu roku nie b~det duze.
Liczb~ uzytkownik6w rozdzielnic wysokiego napi~cia zawierajetcych SFs w Polsce ocenia si~ na ok.
4000.
Obowietzek odzysku fluorowanych gaz6w cieplarnianych z pojemnik6w przed ich ztomowaniem zawarty
w art. 4 ust. 2 rozporzetdzenia (WE) 842/2006 nie spowoduje dodatkowych koszt6w dla os6b
wykorzystujetcych te pojemniki, gdyz juz obecnie osoby te na mocy aktualnie obowietzujetcych przepis6w
powinny przed ztomowaniem pojemnika zapewnic, aby odzysk zostat przeprowadzony.

2

Patrz przypis w punkcie 2.2. dotyCZ!!CY interpretacji pojl(cia ,system" w odniesieniu do system6w gasniczych objl(tych
rozporz!!dzeniem (WE) 842/2006.
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Odnosnie odzysku fluorowanych gaz6w cieplarnianych z pozostatych produkt6w i urzctdzen (obowictzek
zawarty w art. 4 ust.3 rozporzctdzenia 0/VE) · 842/2006 oraz art. 22 ust. 4 rozporzctdzenia
0NE)1005/2009), w tym urzctdzen ruchomych, nalezy zauwazyc, ze rna on wlasciwie charakter
czynnosci wykonywanej dobrowolnie, gdyz nie rna mozliwosci szczeg6Jowego sprecyzowania, w jakich
sytuacjach nie jest spelnione kryterium ,zwolnienia" z odzysku (techniczna niewykonalnosc i
nieproporcjonalnie wysokie koszty). Obecnie stosowana praktyka to dopelnianie gazem urzctdzen
ruchomych w przypadku stwierdzenia wycieku.
W przypadku innych produkt6w i urzctdzen, np. pianek, istniejct powazne problemy techniczne z
odzyskiem, wi~c w mysl cytowanych wyzej przepis6w odzysk nie b~dzie wymagany.
Powyzsze rozwazania w kwestii wplywu projektowanej ustawy na konkurencyjnosc gospodarki i
przedsi~biorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsi~biorstw dotyczct produkt6w, urzctdzen i system6w
zawierajctcych fluorowane gazy cieplarniane. W odniesieniu do produkt6w, urzctdzen i system6w
zawierajctcych substancje kontrolowane skutki projektowanej ustawy b~dct niepor6wnywalnie mniejsze,
gdyi: ze wzgl~du na wprowadzone zakazy stosowania i wprowadzania do obrotu liczba takich
produkt6w, urzctdzen i system6w w Polsce jest wielokrotnie mniejsza, niz produkt6w, urzctdzen i
system6w zawierajctcych fluorowane gazy cieplarniane.
Art. 22 ust. 5 oraz art. 23 ust. 4 rozporzctdzenia 0/VE) 1005/2009 naklada na panstwa czlonkowskie
obowictzek okreslenia minimalnych wymagan kwalifikacyjnych wobec personelu wykonujctcego
czynnosci takie jak odzysk, recykling, regeneracja i niszczenie substancji kontrolowanych, a taki:e
sprawdzanie pod wzgl~dem wyciek6w oraz naprawy wyciek6w. Natomiast rozporzctdzenie (WE)
842/2006 oraz rozporzctdzenia wykonawcze Komisji nakladajct na podmioty prowadzctce okreslonct
dzialalnosc i ich personel wykonujctCY okreslone czynnosci dotyczctce fluorowanych gaz6w
cieplarnianych obowictzek posiadania odpowiednich certyfikat6w. Wprowadzony w ustawie system
certyfikacji b~dzie obejmowal zar6wno fluorowane gazy cieplarniane, jak i substancje kontrolowane, przy
czym w przypadku substancji kontrolowanych personel b~dzie musial posiadac certyfikat, bctdz
swiadectwo kwalifikacji. Otrzymanie certyfikatu dla personelu b~dzie zwictzane z oplatct za szkolenie,
egzamin oraz wydanie certyfikatu, przy czym oplata za wydanie certyfikatu b~dzie przeznaczona m.in.
na pokrycie koszt6w jednostki certyfikujctcej zwictzanych z kontrolct posiadacza certyfikatu dla personelu.
Otrzymanie certyfikatu dla przedsi~biorc6w b~dzie zwictzane z oplatct za jego wydanie, kt6ra b~dzie
przeznaczona m.in. na pokrycie koszt6w jednostki certyfikujctcej zwictzanych z kontrolct przedsi~biorcy.
Posiadanie certyfikatu dla przedsi~biorc6w umozliwi prowadzenie dzialalnosci gospodarczej zgodnie z
wymogami rozporzctdzen.
Na podstawie dotychczasowego doswiadczenia calkowity koszt uzyskania certyfikatu dla personelu
(lctcznie z kosztem obowictzkowego egzaminu) mozna okreslic na okolo 300 zl, a koszt uzyskania
certyfikatu dla przedsi~biorc6w na okolo 1750 zl., przy czym w przypadku certyfikatu dla
przedsi~biorc6w koszt ten obejmuje taki:e koszt kontroli przedsi~biorcy przed wydaniem certyfikatu i
koszt okresowych kontroli przewidzianych w ustawie. W przypadku, gdy dana osoba nie b~dzie
dysponowac odpowiednict wiedzct wystarczajctcct do zdania egzaminu bez odbycia szkolenia koszt
uzyskania certyfikatu dla personelu obejmie dodatkowo koszt nieobowictzkowego szkolenia (ok. 500 zl).
Ocenia si~, i:e liczba os6b, kt6re b~dct musiaty uzyskac certyfikat dla personelu wynosi ok. 7000,
natomiast liczba przedsi~biorc6w, kt6rzy b~d~ musieli uzyskac certyfikat dla przedsi~biorc6w - ok. 2000.
Jednostki zamierzajctce pelnic rol~ jednostek oceniajctcych i szkolctcych personel b~dct musiaty poniesc
oplat~ za dokonanie wpisu do rejestru, przy czym zaklada si~, i:e w przypadku jednostek szkolctcych i
oceniajctcych b~dzie to oplata w maksymalnej wysokosci ok. 175 zl, natomiast w przypadku rozpatrzenia
zgloszenia podmiotu o zamiarze pelnienia roli jednostki oceniajctcej lub szkolctcej ta oplata b~dzie mogla
wyniesc maksymalnie 2675 zl (gdyz b~dzie przeznaczona r6wniez na pokrycie koszt6w jednostki
certyfikujctcej zwi~zanych z kontrolct jednostki oceniaj~cej i szkol~cej).
Rozporzctdzenie Komisji 0/VE) nr 307/2008 naklada tei: na personel dokonujctCY odzysku fluorowanych
gaz6w cieplarnianych z system6w klimatyzacji w niekt6rych pojazdach silnikowych obowictzek
posiadania zaswiadczenia o odbytym szkoleniu. W nowej ustawie zaproponowano, aby takie samo
zaswiadczenie musiala posiadac osoba dokonujctca odzysku substancji kontrolowanych z system6w
klimatyzacji samochodowej. Koszt szkolenia oraz wydania zaswiadczenia mozna okreslic na okolo 300
zt Liczb~ os6b, kt6re b~dct musialy uzyskac zaswiadczenie moi:na ocenic na ok. 5000.
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W projektowanej ustawie wzi~to pod uwag~ r6wniez koszty dla podmiot6w gospodarczych zwii:lzane z
przekazywaniem informacji.
Zobowii:lzania ustawowe dla przedsi~biorc6w oraz jednostek nale:Zi:lcych do sektora finans6w
publicznych, wykorzystuji:lcych urzi:tdzenia i systemy zawieraji:lce fluorowane gazy cieplarniane, b~di:t
gt6wnie dotyczyc zadan zwii:lzanych ze zbieraniem i przekazywaniem okreslonych informacji,
wynikaji:lcych z:
1) przekazywania drOQi:l teleinformatyczni:l wyspecjalizowanej jednostce sprawozdan dotyczi:lcych
substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych;
2) zaktadania kart urzi:tdzen i przekazywania drogi:l teleinformatyczni:l informacji do Centralnego
Rejestru Operator6w.
Nalezy zatozyc, ze ze wzgl~du na powszechny obecnie dost~p do sieci internetowej zadania te nie b~di:t
generowac dodatkowych koszt6w dla przekazuji:lcych dane. Nalezy dodac, ze w odniesieniu do
substancji zubozaji:lcych warstw~ ozonowi:l juz obecnie istnieje obowii:lzek przekazywania danych z
ewidencji tych substancji i jest on wykonywany poprzez przesytanie danych w formie papierowej. Zmiana
danych z postaci papierowej na postac elektroniczni:l i prowadzenie rejestr6w przy uzyciu system6w
teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiot6w realizuji:lcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z p6:Zn. zm.)spowoduje
obnizenie koszt6w dla przedsi~biorstw.
Nie mozna natomiast oszacowac wysokosci wydatk6w przedsi~biorc6w wynikaji:lcych z wprowadzenia
kar pieni~znych, gdyz stosowanie tych kar uzaleznione jest od przestrzegania przepis6w projektowanej
ustawy przez te podmioty.
Przewidziane w przedmiotowym projekcie kary pieni~zne na poziomie o'd 3 tys. zt do 30 tys. zt b~di:t
miaty charakter prewencyjny, sktaniaji:ICY raczej do przestrzegania przepis6w, a tym samym do
nieptacenia tak wysokich kar.
Pozytywnym efektem wdrazania przepis6w rozporzi:tdzenia (WE) nr 1005/2009 oraz rozporzi:tdzenia
(WE) nr 842/2006 oraz ustawy b~dzie wzrost konkurencyjnosci firm serwisowych dziataji:lcych zar6wno
w sektorze chtodnictwa i klimatyzacji, jak i ochrony przeciwpozarowej, gdyz nasti:lpi znaczi:ICY wzrost
zapotrzebowania na te ustugi.
Nalezy jednak zauwazyc, ze wi~kszosc obowii:lzk6w nato:Zonych na przedsi~biorc6w/operator6w wynika
bezposrednio z rozporzi:tdzenia (WE) nr 1005/2009 oraz rozporzi:tdzenia (WE) 842/2006, a ustawa tylko
precyzuje spos6b, w jaki te obowii:lzki maji:l bye realizowane.

3.6.

Wplyw regulacji na

sytuacj~ gospodarcz~

i rozw6j regionalny

Projektowana regulacja nie b~dzie miec wptywu na rozw6j regionalny, gdyz dotyczy dziatalnosci, kt6ra
b~dzie miec miejsce na terenie catego kraju.

3. 7.

Wplyw na srodowisko

Substancje kontrolowane Si:l substancjami szczeg61nie szkodliwymi dla srodowiska ze wzgl~du na
zdolnosc do zubazania warstwy ozonowej. Zdolnosc ta okreslana jest za pomoci:l wsp6tczynnika
potencjatu niszczenia ozonu (ODP) i ustalana odr~bnie dla kazdej substancji zubozaji:lcej warstw~
ozonowi:l.
Jednoczesnie wi~kszosc tych substancji rna wysoki wsp6tczynnik globalnego ocieplenia (GWP) i nalezy
do czynnik6w przyczyniaji:lcych si~ do wzrostu temperatury na naszej planecie.
Fluorowane gazy cieplarniane Si:l substancjami szczeg61nie szkodliwymi dla srodowiska ze wzgl~du na
bardzo wysoki GWP, kt6ry jest od 140 razy do- blisko 23 000 razy wi~kszy niz GWP dwutlenku w~gla.
Polska jake panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej jest obowii:lzana do podejmowania okreslonych
dziatan wynikaji:lcych z prawa wsp61notowego w zakresie redukcji emisji substancji zubozaji:lcych
warstw~ ozonowi:l oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych.
Wprowadzenie nowych przepis6w powinno spowodowac pozytywny efekt dla ochrony srodowiska
poprzez ograniczenie emisji do atmosfery substancji zubozaji:lcych warstw~ ozonowi:l oraz fluorowanych
gaz6w cieplarnianych.
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Bezposrednie ograniczenia emisji substancji zubozaj~cych warstw~ ozonow~ oraz emisji fluorowimych
gaz6w cieplarnianych maj~ nast~powac, zgodnie z regulacjami wsp61notowymi, poprzez:
1) kontrol~ szczelnosci urz~dzen i system6w ochrony przeciwpozarowej zawieraj~cych substancje
kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane;
2) odzysk substancji zubozaj~cych warstw~ ozonow~ oraz fluorowanych gaz6w cieplarnianych z
urz~dzen, system6w ochrony przeciwpozarowej oraz gasnic i system6w klimatyzacji w niekt6rych
pojazdach silnikowych;
3) zakazy wprowadzania do obrotu substancji, produkt6w i urz~dzen zawieraj~cych substancje
zubozaj~ce warstw~ ozonowa lub od nich uzaleznionych, z pewnymi wyj~tkami;
4) zakazy stosowania substancji zubozaj~cych warstw~ ozonow~ i fluorowanych gaz6w cieplarnianych
w okreslonych przypadkach;
5) zakazy wprowadzania do obrotu produkt6w i urz~dzen zawieraj~cych substancje kontrolowane lub
fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionych.
Dzi~ki proponowanej w zatozeniach do ustawy optacie za fluorowane gazy cieplarnianie mozliwe b~dzie
ograniczenie ilosci wprowadzanych do Polski fluorowanych gaz6w cieplarnianych oraz produkt6w
urz~dzen i system6w zawieraj~cych te gazy poprzez szersze wykorzystywanie przyjaznych dla
srodowiska substytut6w tych gaz6w oraz produkt6w, urz~dzen i system6w zawieraj~cych takie
substytuty, dla kt6rych nie b~dzie optat.

Monitorowanie na szczeblu krajowym wykorzystywania substancji zubozaj~cych warstw~ ozonow~ oraz
fluorowanych gaz6w cieplarnianych poprzez wprowadzenie systemu przekazywania sprawozdan oraz
Centralnego Rejestru Operator6w, a takZe kontrola przestrzegania przepis6w proponowanej ustawy
przez lnspekcj~ Ochrony Srodowiska i Panstwow~ Strazy Pozarn~ przyczyni~ si~, wydatnie do
ograniczenia emisji tych substancji i gaz6w.
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