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7 2020.10.22 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych w 
związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia i 
innych danych zbieranych w 
wyniku monitorowania 
procesów technologicznych 
oraz terminów i sposobów 
prezentacji 
 
 

Celem rozporządzenia jest 
realizacja delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
149 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219, z późn. 
zm.). Obecne 
rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie 
rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych w 
związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz 
terminów i sposobów 
prezentacji (Dz. U. z 2008 r. 
poz. 1366), zachowuje moc 
do dnia 1 stycznia 2021 r., 
zgodnie z art. 28 ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o 
Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz niektórych 
innych ustaw  (Dz. U. poz. 
1479) 

Wydanie nowego 
rozporządzenia, jest 
spowodowane obowiązkiem 
wykonywania pomiarów 
emisji do powietrza z mocy 
prawa, tj. z mocy 
rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 148 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska, 
który dotyczy nie tylko 
instalacji wymagających 
pozwolenia, ale także 
średnich źródeł spalania paliw 
wymagających zgłoszenia oraz 
wydanych dla takich źródeł 
decyzji eksploatacyjnych. 
Projekt przewiduje 
wprowadzenie nowego 
terminu przedkładania 
wyników pomiarów oraz 
prezentacji innych danych 
przez podmioty, uzupełnienia 
dotyczącego pomiarów 
wstępnych wymaganych dla 
średnich źródeł spalania paliw 
wymagających zgłoszenia, 
o których mowa w art. 147 
ust. 4a ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, a dla 

Hanna Kończal -  Dyrektor 
Departamentu Inspekcji w 
Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska  
 

Grudzień 
2020 r. 

  



których organy ochrony 
środowiska będą wydawały 
decyzje eksploatacyjne. 
Zmiany przepisów 
zaproponowane w projekcie 
rozporządzenia mają 
charakter porządkowy i 
doprecyzowujący i nie 
spowodują dodatkowych 
obciążeń dla prowadzących 
instalacje 

6 2020.10.16 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wyboru metody oraz 
sposobu obliczania 
rocznego poziomu zbierania 
zużytego sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1895, z późn. 
zm.), od 1 stycznia 2021 r. 
poziom zbierania zużytego 
sprzętu ma wynosić ma nie 
mniej niż 65% 
średniorocznej masy sprzętu 
wprowadzonego do obrotu 
albo 85% masy zużytego 
sprzętu wytworzonego na 
terytorium kraju. 
Upoważnienie zawarte w 
art. 20 ust. 5 ww. ustawy 
wymaga dokonania wyboru, 
w drodze rozporządzenia, 
jednej z dwóch powyższych 
metod liczenia poziomu 
zbierania zużytego sprzętu 
wraz z określeniem  
szczegółowego sposobu 
liczenia poziomu zbierania, 
zgodnie z wybraną metodą 

Wydanie rozporządzenia ze 
wskazaniem metody 
obliczania poziomu zbierania 
zużytego sprzętu opartej na 
średniorocznej masie sprzętu 
wprowadzonej do obrotu, 
liczonej w sposób analogiczny 
do obowiązującej obecnie 
metody (do końca 2020 r.) 
oraz minimalnego poziomu 
zbierania w wysokości 65% 
średniorocznej masy sprzętu. 
Takie rozwiązanie nie 
wprowadzi nowych obciążeń 
sprawozdawczych dla 
przedsiębiorców, zapewni 
natomiast spójność i 
porównywalność danych 
wieloletnich 

Michał Kurtyka – Minister 

Klimatu i Środowiska, 

 

Marzena Berezowska - 

Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

IV kwartał 
2020 r. 

  

5 2020.10.15 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wzoru oświadczenia o 
środkach własnych i 

Projektowane 
rozporządzenie stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 11 d ust. 12 pkt 2 do 

Aby ukierunkować wsparcie 
do osób ubogich 
energetycznie, które nie są w 
stanie samodzielnie podołać 
termomodernizacji budynku 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska  
 
Agnieszka Sosnowska -  

Grudzień 
2020 r. 

  



zasobach majątkowych 
osoby składającej wniosek o 
zawarcie umowy na 
realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego 

projektu ustawy o zmianie 
ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i 
remontów oraz niektórych 
innych ustaw, który jest 
obecnie na etapie prac 
parlamentarnych. 
Celem projektu 
rozporządzenia jest 
określenie wzoru 
oświadczenia, jakie ma 
obowiązek złożyć oso-ba, na 
rzecz której gmina zrealizuje 
przedsięwzięcie 
niskoemisyjne i która 
spełnia kryteria wskazane w 
ustawie oraz kryteria 
ustalone przez gminę w 
regulaminie 

jednorodzinnego wraz z 
wymianą źródła ciepła, 
wprowadzono instrument 
kontrolny środków własnych i 
zasobów majątkowych osób 
ubiegających się o realizację 
przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego. Weryfikacja 
środków własnych i zasobów 
majątkowych zachodzi w 
formie oświadczenia, którego 
wzór określa przedmiotowe 
rozporządzenie ministra 
właściwego do spraw klimatu. 
W skład środków własnych i 
zasobów majątkowych nie 
wchodzi wartość budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego lub lokalu (w 
przypadku budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego o dwóch 
lokalach), w którym ma być 
przeprowadzone 
przedsięwzięcie 
niskoemisyjne oraz 
nieruchomość gruntowa 
związana odpowiednio z tym 
budynkiem lub tym lokalem 

Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 

4 2020.10.15 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wzoru wniosku o zawarcie 
umowy na realizację 
przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego 

Projektowane 
rozporządzenie stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 11 d ust.12 pkt 1 do 
projektu ustawy o zmianie 
ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i 
remontów oraz niektórych 
innych ustaw, który jest 
obecnie na etapie prac 
parlamentarnych. 

Projekt ma na celu ułatwić 
osobom fizycznym złożenie 
kompletnego ujednoliconego 
wniosku. W celu 
uporządkowania i 
ujednolicenia (pod kątem 
wymaganej dokumentacji) 
procesu ubiegania się o 
realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, 
wprowadzono obowiązek 
złożenia wniosku, który 
zawiera podstawowe dane 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska  
 
Agnieszka Sosnowska -  
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 

Grudzień 
2020 r. 

  



Celem projektu 
rozporządzenia jest 
określenie wzoru wniosku, 
jakie ma obowiązek złożyć 
osoba, która ubiega się o 
realizację przedsięwzięcia 
nisko-emisyjnego, i która 
spełnia kryteria wskazane w 
ustawie oraz kryteria 
ustalone przez gminę w 
regulaminie 

osobowe osoby ubiegającej 
się oraz członków jego 
gospodarstwa domowego 

3 2020.10.14 Projekt rozporządzenia 

Ministra Klimatu 

zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło  

 

Rozporządzenie Ministra 

Klimatu z dnia 7 kwietnia 

2020 r. w sprawie 

szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 718)  

wyklucza możliwość zmiany 

taryfy w wyniku zmian w 

warunkach lub zakresie 

działalności wynikających ze 

świadomych decyzji 

przedsiębiorstwa 

energetycznego (finalizacja 

planów inwestycyjnych, 

zakup lub ukończenie 

budowy nowych źródeł, 

przyłączenie nowych 

odbiorców, zmiany rodzaju 

wykorzystywanego paliwa). 

Taryfa nie może zostać 

zmieniona przez zmianę 

wysokości cen i stawek 

opłat lub wprowadzenie 

nowych cen i opłat (dodanie 

nowych grup taryfowych).  

W rozporządzeniu uściślona 

zostanie regulacja zawarta 

Proponuje się umożliwić 

zmiany taryf dla ciepła, z 

powodu istotności zmian 

warunków lub zakresu 

wykonywania działalności 

gospodarczej z pominięciem 

przesłanki przewidywalności. 

Nowy przepis uwzględnia 

możliwość zmiany taryfy dla 

przedsiębiorstw 

energetycznych, w 

odniesieniu do działalności w 

zakresie wytwarzania ciepła w 

źródłach innych niż 

kogeneracyjne, a także w 

odniesieniu do działalności w 

zakresie przesyłania i 

dystrybucji ciepła.  

Zaproponowano, że zmiana ta 

następuje w trybie 

określonym w art. 47 ustawy 

– Prawo energetyczne lub 

przez zawarcie umów z 

odbiorcami, po dokonaniu 

analizy i oceny skutków 

ekonomicznych tej zmiany. 

Po ust. 3 § 11 rozporządzenia 

stanowiącego o 

pomniejszaniu planowanych 

Michał Kurtyka – Minister 

Klimatu i Środowiska, 

Piotr Sprzączak – Dyrektor 

Departamentu 

Ciepłownictwa  

 

Listopad 
2020 r. 

 
 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbqge3da


w § 11 w celu ograniczenia 

możliwości pozyskania przez 

przedsiębiorstwo obrotu 

ciepłem (kosztem 

odbiorców ciepła) 

dodatkowych, 

nieuzasadnionych 

przychodów, wynikających z 

niejednoczesności rozbioru 

mocy w systemie 

ciepłowniczym  

 

 

przychodów w taryfie 

dystrybutora o koszty 

wynikające z różnicy 

pomiędzy wielkością mocy 

cieplnej zamówionej przez 

odbiorców zaopatrywanych z 

sieci ciepłowniczej na 

podstawie umów, a wielkością 

mocy cieplnej zamówionej w 

obcych źródłach zasilających 

sieć ciepłowniczą, proponuje 

się dodać ust. 4 dotyczący 

przedsiębiorstw obrotu 

ciepłem („czysty obrót”), 

które w umowie sprzedaży 

ciepła zawartej z wytwórcami, 

uwzględniać powinny sumę 

wielkości mocy cieplnej 

zamówionej przez wszystkich 

odbiorców ciepła 

przyłączonych do sieci 

ciepłowniczej, za pomocą 

której ciepło jest/będzie 

dostarczane do tych 

odbiorców 

 

2 2020.10.14 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
maksymalnej ilości i 
wartości energii 
elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji objętej 
wsparciem oraz 
jednostkowych wysokości 
premii gwarantowanej w 
roku 2021  
 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu 
energii elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 250, z późn. zm.), 
minister właściwy do spraw 
energii corocznie do dnia 31 
października  wydaje 
rozporządzenie, w którym 
określa maksymalne ilości 
wartości energii elektrycznej 
planowanej do objęcia 
wsparciem w kolejnym roku 

Minister właściwy do spraw 
energii określa, w drodze 
rozporządzenia, w terminie do 
dnia 31 października każdego 
roku na kolejny rok (m.in.): 
maksymalną ilość wartość 

energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji, 

której sprzedaż może zostać 

objęta premią kogeneracyjną 

oraz premią kogeneracyjną 

indywidualną, maksymalną 

moc zainstalowaną 

elektryczną nowych małych 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska, 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  
 

31 
października 
2020 r.  
 

https://legislacj
a.rcl.gov.pl/proj
ekt/12338155  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338155
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338155
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338155


oraz jednostkowych 
wysokości premii 
gwarantowanych na kolejny 
rok, które są niezbędne do 
funkcjonowania 
mechanizmu wsparcia 
energii elektrycznej 
wytworzonej w kogeneracji 
w kolejnym roku 
 

jednostek kogeneracji lub 

znacznie zmodernizowanych 

małych jednostek kogeneracji, 

maksymalne wartości 

jednostkowych premii 

gwarantowanych dla 

jednostek istniejących i 

zmodernizowanych -biorąc 

pod uwagę: 

1) politykę energetyczną 

państwa; 

2) potrzebę ochrony 

środowiska, w tym 

przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniu 

powietrza; 

3) potrzebę efektywnego 

wykorzystania energii 

pierwotnej podczas 

jednoczesnego 

wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła 

użytkowego w 

jednostkach kogeneracji; 

4) istotne parametry 

techniczne i ekonomiczne 

funkcjonowania jednostek 

kogeneracji; 

5) koszty operacyjne oraz 

dodatkowe koszty 

inwestycyjne ponoszone 

w okresie eksploatacji, w 

którym jednostka 

kogeneracji korzysta z 

systemu wsparcia; 

6) koszty inwestycyjne 

ponoszone w okresie 

przygotowania projektu i 

budowy jednostki 

kogeneracji wraz z 



niezbędną infrastrukturą 

techniczną; 

7) założenia dotyczące 

technicznych warunków 

pracy jednostki 

kogeneracji, w tym 

sprawności wytwarzania 

energii elektrycznej, 

współczynniki 

wykorzystania dostępnej 

mocy elektrycznej, 

współczynniki zużycia 

wytworzonej energii 

elektrycznej na pokrycie 

potrzeb własnych oraz na 

pokrycie strat 

powstających przed 

wprowadzeniem energii 

elektrycznej do sieci; 

koszty kapitału własnego 
wytwórcy energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji 

1 2020.10.13 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wartości referencyjnych dla 
nowych i znacznie 
zmodernizowanych 
jednostek kogeneracji w 
roku 2021  
 

Zgodnie z art. 15 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu 
energii elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 250, z późn. zm.), 
minister właściwy do spraw 
energii corocznie do dnia 31 
października wydaje 
rozporządzenie, w którym 
określa wartości 
referencyjne niezbędne do 
przeprowadzenia aukcji i 
naborów na premię 
kogeneracyjną  
 

Minister właściwy do spraw 
energii określa, wartości 
referencyjne z podziałem dla 
nowych jednostek kogeneracji 
oraz znacznie 
zmodernizowanych jednostek 
kogeneracji, obowiązujące w 
kolejnym roku 
kalendarzowym, wyrażone w 
złotych za 1 MWh, z 
dokładnością do jednego 
grosza, odrębnie dla 
jednostek kogeneracji: 
opalanych paliwami 
gazowymi, opalanych 
paliwami stałymi, opalanych 
biomasą, innych niż wyżej 
wymienione – biorąc pod 
uwagę istotne parametry 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska, 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  
 

31 
października 
2020 r.  
 

https://legislacj
a.rcl.gov.pl/proj
ekt/12338151 
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techniczne i ekonomiczne 
funkcjonowania jednostek 
kogeneracji, koszty 
operacyjne oraz dodatkowe 
koszty inwestycyjne 
ponoszone w okresie 
eksploatacji, w którym 
jednostka kogeneracji 
korzysta ze wsparcia 


