Dot. stosowania przepisu art. 146b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 146b ust. 1 ustawy - Poś, dla źródła spalania paliw, w przypadku którego
prowadzący instalację złoży organowi właściwemu do wydania pozwolenia, w terminie do dnia
30 czerwca 2015 r., dokumenty potwierdzające spełnienie przez źródło poniższych warunków:
1) pierwsze pozwolenie na budowę wydano przed dniem 27 listopada 2002 r. lub wniosek
o wydanie takiego pozwolenia został złożony przed tym dniem i źródło zostało oddane do
użytkowania nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r.,
2) całkowita nominalna moc cieplna, ustalona z uwzględnieniem pierwszej i drugiej zasady
łączenia, jest nie mniejsza niż 50 MW i nie większa niż 200 MW,
3) co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w tym źródle, stanowi ciepło
dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary i gorącej wody
obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do czasu spełnienia warunków o których
mowa w pkt 2 i 3, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. – wielkości dopuszczalnej
emisji NOx, pyłu i SO2, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym, jako
obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r.
Dokumenty złożone przez prowadzącego instalację mają potwierdzić spełnienie ww.
warunków i zawierać informacje oraz dane dotyczące w szczególności:
– całkowitej mocy cieplnej źródła spalania paliw;
– obowiązujących standardów emisyjnych lub stopni odsiarczania;
– określonych w pozwoleniu zintegrowanym wielkości dopuszczalnych emisji NOx, pyłu, SO2,
lub stopni odsiarczania;
– rodzaju stosowanego paliwa;
– udziału ciepła dostarczanego do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej
wody w produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle spalania paliw, wyrażonego
w procentach.
W naszej opinii dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa
powyżej mogą być odpowiednio, w zakresie:
1)

daty wydania pierwszego pozwolenia na budowę lub daty złożenia wniosku o wydanie takiego
pozwolenia i daty oddania źródła do użytkowania:
kopia pierwszego pozwolenia na budowę, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiednika takiego pozwolenia,
kopia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, bądź zawiadomienia
właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia, nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji,
koncesja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na wytwarzanie ciepła, która
potwierdzi, że pierwsze pozwolenie na budowę wydano przed dniem 27 listopada 2002 r.

2)

całkowitej nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw:
protokół badania eksploatacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego, który potwierdzi, że
całkowita nominalna moc cieplna, z uwzględnieniem pierwszej i drugiej zasady łączenia jest
nie mniejsza niż 50 MW i nie większa niż 200 MW,
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pozwolenie zintegrowane,
raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (np. za 2014 r.).
3)

udziału ciepła dostarczonego do publicznej sieci ciepłowniczej w produkcji ciepła użytkowego
wytworzonego w źródle spalania paliw – formularze statystyczne przekazywane do Agencji
Rynku Energii albo do URE (URE-C1); mogą to być formularze za rok 2014 lub za lata
wcześniejsze.
Jeżeli podmiot, który produkuje ciepło, jest odpowiedzialny za przesył i dystrybucję ciepła i jako
dokumenty poświadczające odpowiedni udział ciepła dostarczonego do publicznej sieci
ciepłowniczej w produkcji ciepła użytkowego, przedstawia nie ww. formularze, lecz sporządzony
przez siebie bilans ciepła lub oświadczenie dotyczące takiego bilansu, to powinny być one
uzupełnione informacją, że przedstawione dane liczbowe zostały podane na podstawie
formularzy, o których mowa powyżej.
Jeżeli podmiot produkujący ciepło nie jest odpowiedzialny za przesył i dystrybucję ciepła i jako
dokumenty poświadczające odpowiedni udział ciepła dostarczonego do publicznej sieci
ciepłowniczej w produkcji ciepła użytkowego, przedstawia nie ww. formularze, lecz rozliczenia
lub oświadczenia, o których mowa powyżej, powinien także dołączyć:
- informację od podmiotu odpowiedzialnego za przesył i dystrybucję o ilości ciepła
dostarczanego do sieci ciepłowniczej i
- informację, że przedstawione dane liczbowe zostały podane na podstawie formularzy,
o których mowa powyżej.

4)

rodzajów stosowanych paliw:
koncesja prezesa URE na wytwarzanie ciepła,
pozwolenie zintegrowane,
raport ETS (np. za 2014 r.),
raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (np. za
2014 r.).

Zwracamy także uwagę, że w przypadku gdy zamiarem prowadzącego instalację jest objęcie
derogacją ciepłowniczą kilku źródeł spalania paliw eksploatowanych w zakładzie, to złożone
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków derogacji dla każdego z tych źródeł
(w szczególności w zakresie odpowiedniego udziału ciepła dostarczonego do publicznej sieci
ciepłowniczej w cieple użytkowym produkowanym w każdym ze źródeł).
Ponadto, organ właściwy do wydania pozwolenia, który otrzymał dokumenty w trybie art.
146b ust. 1 ustawy – Poś, powinien je sprawdzić (w razie potrzeby poprosić o uzupełnienie)
i przekazać prowadzącemu instalację informację o tym, czy w jego ocenie dane źródło spełnia warunki
do zastosowania derogacji ciepłowniczej. Jednocześnie, w myśl art. 145a ustawy – Poś, organ
powinien przekazać te dokumenty wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz ministrowi
właściwemu do spraw środowiska.
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