Załącznik
do ustawy
z dnia

Rodzaje instalacji objętych systemem lub działalności prowadzonej w instalacji objętej
systemem
Tabela nr 1

Rodzaje instalacji objętych systemem i rodzaje działalności prowadzonej w instalacji objętej
systemem oraz wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji w okresie
rozliczeniowym 2008 – 2012
Lp.

Rodzaje
działalności

Rodzaj instalacji

Wartości progowe

instalacje spalania, z wyjątkiem instalacji nominalna moc cieplna1)
1

Działalność
energetyczna

spalania odpadów niebezpiecznych lub ponad 20 MW
komunalnych
instalacje spalania stosowane w zintegro- nominalna moc cieplna1)
wanych stalowniach, w tym instalacje do ponad 20 MW
walcowania, powtórnego podgrzewania,
hartowania lub wytrawiania
instalacje spalania stosowane w produkcji zdolność
produkcyjna2)
propylenu i etylenu w procesie krakingu ponad 50 tys. Mg na rok
petrochemicznego

2

3

Hutnictwo
żelaza i stali

Przemysł
mineralny

rafinerie ropy naftowej

-

piece koksownicze

-

instalacje prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej
instalacje do produkcji surówki żelaza lub zdolność
produkcyjna2)
stali (pierwotnego lub wtórnego wytopu), ponad 2,5 Mg wytopu na
w tym do ciągłego odlewania stali
godzinę
instalacje
do
produkcji
klinkieru zdolność
produkcyjna2)
cementowego w piecach obrotowych
ponad 500 Mg na dobę
instalacje do produkcji wapna

zdolność
produkcyjna2)
ponad 50 Mg na dobę

instalacje do produkcji szkła, w tym zdolność
produkcyjna2)
włókna szklanego
ponad 20 Mg wytopu na
dobę
instalacje do produkcji wełny skalnej

zdolność
produkcyjna2)
ponad 20 Mg wytopu na
dobę

instalacje
do
produkcji
wyrobów zdolność
produkcyjna2)
ceramicznych za pomocą wypalania
ponad 75 Mg na dobę
i pojemność pieca przekraczająca 4 m3 i gęstość
ponad 300 kg wyrobu na
m3 pieca
4

Inne

instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna
lub
innych
materiałów
włóknistych
instalacje do produkcji papieru lub tektury

produkcyjna2)
zdolność
ponad 20 Mg na dobę

Objaśnienia:
1)

Ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym
obciążeniu.
2)
Maksymalna ilość wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu
w normalnych warunkach pracy instalacji.
Uwaga:
Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna lub zdolność produkcyjna)
charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do więcej niż
jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu, sumuje się.
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Tabela nr 2
Rodzaje instalacji objętych systemem lub rodzaje działalności prowadzonej w instalacjach
objętych systemem oraz wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji
lub działalności, wraz z przyporządkowanymi im gazami cieplarnianymi w okresie
rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Lp.

Rodzaje instalacji lub rodzaje działalności

Wartości progowe

Gazy
cieplarniane

1

Instalacje spalania paliw, z wyjątkiem nominalna moc cieplinstalacji
spalania
odpadów na1) ponad 20 MW
niebezpiecznych lub komunalnych

CO2

2

Rafinacja ropy naftowej

-

CO2

3

Produkcja koksu

-

CO2

4

Prażenie lub spiekanie rud metalu, w tym

-

CO2

rudy siarczkowej
5

Produkcja surówki żelaza lub stali zdolność produkcyjna2)
(pierwotnego lub wtórnego wytopu), w tym ponad 2,5 Mg wytopu
do ciągłego odlewania stali
na godzinę

CO2

6

Produkcja lub obróbka metali żelaznych3), nominalna moc cieplw tym stopów żelaznych, jeżeli są na1) ponad 20 MW
wykorzystywane stacjonarne urządzenia
techniczne, w których jest prowadzony
proces spalania

CO2

7

Produkcja pierwotnego aluminium

CO2

8

Produkcja wtórnego aluminium, jeżeli są nominalna moc cieplwykorzystywane stacjonarne urządzenia na1) ponad 20 MW
techniczne, w których jest prowadzony
proces spalania

CO2

9

Produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, nominalna moc cieplw tym produkcja stopów, rafinacja, na1) ponad 20 MW

CO2

-

odlewnictwo, jeżeli są wykorzystywane
stacjonarne
urządzenia
techniczne,
w których jest prowadzony proces spalania
paliw (w tym paliwa wykorzystywane jako
czynniki redukujące)

3

PFCs

10

Produkcja
klinkieru
w piecach obrotowych

cementowego zdolność produkcyjna2)
ponad 500 Mg na dobę

CO2

11

Produkcja klinkieru cementowego w innych zdolność produkcyjna2)
piecach
ponad 50 Mg na dobę

CO2

12

Produkcja wapna lub kalcynacja dolomitu zdolność produkcyjna2)
i magnezytu w piecach obrotowych lub ponad 50 Mg na dobę
innych piecach

CO2

13

Osuszanie, kalcynacja gipsu lub produkcja nominalna
moc
1)
płyt gipsowo-kartonowych i innych cieplna ponad 20 MW
wyrobów
gipsowych,
jeżeli
są
wykorzystywane stacjonarne urządzenia
techniczne, w których jest prowadzony
proces spalania

CO2

14

Produkcja szkła, w tym włókna szklanego

zdolność produkcyjna2)

CO2

ponad 20 Mg wytopu
na dobę
15

Produkcja wyrobów
pomocą wypalania4)

za zdolność produkcyjna2)
ponad 75 Mg na dobę

CO2

16

Produkcja materiałów izolacyjnych z wełny zdolność produkcyjna2)

CO2

ceramicznych

mineralnej z wykorzystaniem
surowców skalnych lub żużlu

szkła, ponad 20 Mg na dobę

17

Produkcja masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych

18

Produkcja papieru lub tektury

19

CO2

zdolność produkcyjna2)
ponad 20 Mg na dobę

CO2

Produkcja sadzy, w tym karbonizacja nominalna
moc
1)
substancji organicznych, takich jak: oleje, cieplna ponad 20 MW
smoły,
pozostałości
krakowania
i destylacji, jeżeli są wykorzystywane
stacjonarne
urządzenia
techniczne,
w których jest prowadzony proces spalania

CO2

20

Produkcja kwasu azotowego

-

CO2

N2O

21

Produkcja kwasu adypinowego

-

CO2

N2O

22

Produkcja
kwasu
i glioksylowego

-

CO2

N2O

23

Produkcja amoniaku

-

CO2

glioksalowego

4

24

Produkcja chemikaliów organicznych luzem zdolność produkcyjna2)
przez krakowanie, reformowanie, częściowe ponad 100 Mg na dobę
lub pełne utlenianie albo przez podobne
procesy

CO2

25

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy zdolność produkcyjna2)
w drodze reformowania lub częściowego ponad 25 Mg na dobę
utleniania

CO2

26

Produkcja węglanu sodu (Na2CO3) oraz
wodorowęglanu sodu (NaHCO3)

-

CO2

27

Wychwytywanie
dwutlenku
węgla
z instalacji objętej systemem handlu
uprawnieniami do emisji, celem jego
transportowania i podziemnego składowania5)

-

CO2

28

Transportowanie dwutlenku węgla przeznaczonego do podziemnego składowania
z wykorzystaniem sieci transportowej5)

-

CO2

29

Podziemne składowanie dwutlenku węgla5)

-

CO2

Objaśnienia:
1)
Ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym
obciążeniu.
2)
Maksymalna ilość wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu
w normalnych warunkach pracy instalacji.
3)
Produkcja lub obróbka metali żelaznych obejmuje w szczególności walcownie, piece do
ponownego podgrzewania, piece do wyżarzania, kuźnie, odlewnie oraz instalacje służące do
powlekania i wytrawiania metali.
4)

Produkcja wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania obejmuje w szczególności
produkcję dachówek, cegieł, cegieł ognioodpornych, kafelków, wyrobów kamionkowych
i porcelany.
5)
Działalności, które zostaną objęte systemem z dniem wejścia w życie przepisów ustawy
implementujących postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz
zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie
(WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114).
5

Uwagi:
1. Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna lub zdolność produkcyjna),
charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do więcej
niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu,
sumuje się.
2. W celu włączenia do systemu instalacji, w których jest prowadzona działalność tego
samego rodzaju, oblicza się moc cieplną, w której uwzględnia się sumę nominalnych
mocy cieplnych wszystkich stacjonarnych urządzeń technicznych stanowiących część
tej instalacji, w których zachodzi spalanie. Stacjonarne urządzenia techniczne,
w których zachodzi spalanie, obejmują w szczególności: wszystkie rodzaje kotłów,
palników, turbin, podgrzewaczy, pieców, w tym pieców do kalcynacji, pieców do
prażenia, suszarnie, silniki, ogniwa paliwowe, pochodnie gazowe. Spalanie oznacza
każde utlenianie paliwa, niezależnie od sposobu wykorzystania uzyskanej w tym
procesie energii elektrycznej, energii mechanicznej, ciepła oraz wszelkich innych
bezpośrednio z tym związanych czynności, w tym przemywania gazów odlotowych.
W obliczeniach tych nie uwzględnia się stacjonarnych urządzeń technicznych
o nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW oraz stacjonarnych urządzeń technicznych
wykorzystujących wyłącznie biomasę. Przez stacjonarne urządzenie techniczne
wykorzystujące wyłącznie biomasę rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne,
które wykorzystuje paliwa kopalne wyłącznie podczas rozruchu lub wyłączeń.
3. W przypadku gdy w instalacji jest prowadzona działalność objęta systemem, dla której
wartość progowa nie została określona za pomocą nominalnej mocy cieplnej, wartość
progowa dla tej działalności ma nadrzędne znaczenie przy podejmowaniu decyzji
dotyczącej włączenia instalacji do systemu.
4. W przypadku przekroczenia wartości progowej (nominalnej mocy cieplnej lub zdolności
produkcyjnej) jakiegokolwiek rodzaju działalności prowadzonej w instalacji, wszystkie
stacjonarne urządzenia techniczne, w których dochodzi do spalania innego niż spalanie
odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, powinny być objęte zezwoleniem na
uczestnictwo w systemie.
5. Współczynnik ocieplenia służący do porównania wielkości udziału poszczególnych
gazów cieplarnianych w powstawaniu globalnego ocieplenia oraz wyraża wielkość
wpływu cząsteczki danego gazu na pochłanianie promieniowania długofalowego Ziemi
w stosunku do pochłaniania tego promieniowania przez cząsteczkę dwutlenku węgla
(CO2) dla:
1) dwutlenku węgla (CO2) wynosi 1 i jest wykorzystywany do obliczania
ekwiwalentu,
2) podtlenku azotu (N2O) wynosi 310,
3) metanu (CH4) wynosi 21.
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6. Współczynnik ocieplenia dla heksafluorku siarki (SF6), perfluorowęglowodorów
(PFCs) oraz wodorofluorowęglowodorów (HFC) określa rozporządzenie (WE)
nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006,
str. 1, z późn. zm.).
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