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Ewa Rutkowska-Subocz – Radca prawny
Kieruje Zespołem Ochrony Środowiska 
w kancelarii Salans

Piotr Czembor – Prawnik w Zespole
Ochrony Środowiska w kancelarii Salans

Dyrektywa o emisjach

przemysłowych 

Dyrektywa o emisjach przemysłowych 2010/75/UE – mechanizmy 

derogacyjne dla obiektów energetycznego spalania

Wprowadzenie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia

24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych1 (Dyrektywa

2010/75/UE, tzw. „Dyrektywa IED”) wprowadziła szereg bardzo 

istotnych zmian do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej 

ochrony środowiska. Wśród najistotniejszych zmian tej regulacji 

wskazuje się znaczne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, 

tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.  

Regulację Dyrektywy IED należy jednak analizować nie tylko w zakresie 

nowych obiektów energetycznego spalania. Jej postanowienia istotne

są także w odniesieniu do eksploatacji obiektów istniejących, również 

i tych, które do tej pory korzystały z tzw. derogacji traktatowych. 

Dodatkowo, z uwagi na wyrażoną przez Dyrektywę IED tzw. zasadę 

łączenia, zaostrzone wymogi emisyjne znajdą zastosowanie do większej 

niż dotychczas liczby instalacji. 

Z drugiej strony, Dyrektywa IED daje podstawy do wprowadzenia kilku

elastycznych mechanizmów derogacyjnych. Ich celem jest zapewnienie

istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona); Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17. 



2

dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych. 

Uzasadnieniem dla mechanizmów derogacyjnych jest również 

okresowe zwolnienie istniejących obiektów od przestrzegania nowych 

wymagań, gdy dodatkowa modernizacja takiego obiektu byłaby 

niecelowa (np. z uwagi na planowane wyłączenie obiektu 

z eksploatacji). Spełnienie warunków danego mechanizmu 

derogacyjnego (w przypadku jego właściwej implementacji) pozwoli na 

eksploatację obiektu w oparciu o łagodniejsze standardy emisyjne.  

W tym kontekście warto podkreślić, że znaczna część starszych 

obiektów energetycznego spalania nie będzie wstanie spełnić 1 stycznia 

2016 roku zaostrzonych standardów emisyjnych wprowadzonych przez

Dyrektywę IED. Obiekty takie (bez zastosowania odpowiedniego 

mechanizmu derogacyjnego) z uwagi na niespełnienie wymagań 

wynikających z prawa ochrony środowiska będą musiały zostać 

wyłączone. To z kolei oznaczać będzie spadek dostępnych mocy 

(elektrycznych i cieplnych) już na przełomie sezonu zimowego 

2015/2016. Możliwość skorzystania z mechanizmów derogacyjnych jest 

więc dla wielu instalacji niezwykle istotna.  

Z uwagi na zainteresowanie operatorów obiektów energetycznego

spalania takimi rozwiązaniami przejściowymi, poniżej przedstawiamy 

pokrótce podstawy prawne skorzystania z poszczególnych

mechanizmów derogacyjnych przewidzianych w Dyrektywie IED.

Przejściowy Plan Krajowy 

Pierwszym mechanizmem derogacyjnym, na który należy zwrócić 

uwagę, jest mechanizm Przejściowego Planu Krajowego (PPK). Warto

podkreślić ten mechanizm na wstępie nie tylko z uwagi na fakt, że 

dotyczy go stosunkowo najszersza regulacja Dyrektywy IED, lecz

również dlatego, że decyzje dotyczące możliwości skorzystania z tego 

mechanizmu muszą zostać podjęte już do końca roku 2012. Jeżeli do 

dnia 1 stycznia 2013 roku Polska nie przygotuje odpowiedniego
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projektu PPK i nie zgłosi go Komisji Europejskiej, ta dodatkowa ścieżka 

derogacyjna pozwalająca odsunąć do połowy roku 2020 generalne 

wymagania Dyrektywy IED, będzie definitywnie zamknięta dla 

operatorów obiektów energetycznego spalania.

Podstawy prawne PPK uregulowane zostały w Dyrektywie IED oraz 

w decyzji wykonawczej Komisji z dnia 10 lutego 2012 roku dotyczącej 

PPK2 (Wytyczne PPK). Zgodnie z tymi regulacjami w okresie od dnia

1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, po spełnieniu 

określonych warunków, obiekty energetycznego spalania będą miały 

możliwość uczestnictwa w PPK obejmującym emisje dwutlenku siarki 

(SO2) lub tlenków azotu (NOx) lub pyłu. W przypadku turbin gazowych 

PPK może obejmować jedynie emisje tlenków azotu. 

Zgodnie z Dyrektywą IED w PPK mogą uczestniczyć obiekty 

energetycznego spalania, którym udzielono pierwszego pozwolenia

przed dniem 27 listopada 2002 roku lub których operator złożył 

kompletny wniosek o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem, że 

obiekt ten oddano do eksploatacji nie później niż w dniu 27 listopada 

2003 roku.

Z udziału w PPK wyłączone są natomiast następujące typy obiektów 

energetycznego spalania:

 obiekty, do których zastosowanie ma derogacja naturalna 17 500

godzin;

 obiekty energetycznego spalania w obrębie rafinerii opalane gazem 

o niskiej wartości opałowej, pozyskiwanym z pozostałości po 

procesach zgazowania lub rafinacji albo z pozostałości po destylacji 

i konwersji w procesie rafinacji ropy naftowej wykorzystywanym na

własne potrzeby, jako samodzielne paliwo lub razem z innymi 

2 Decyzja wykonawcza Komisji (2012/115/UE) z dnia 10 lutego 2012 roku ustanawiająca przepisy dotyczące przejściowych planów 
krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych; Dz. Urz. 
UE L 52 z 24.2.2012, str. 12.
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paliwami (wyłączenie to dotyczy również sytuacji, gdy obiekty nie są 

eksploatowane przez operatora rafinerii);

 obiekty korzystające z odrębnej derogacji przewidzianej dla zakładów 

zasilających sieci ciepłownicze;  

 obiekty energetycznego spalania korzystające z derogacji naturalnej 

20 000 godzin z Dyrektywy 2001/80/WE.

Doprecyzowanie powyższych wyłączeń znajduje się w Wytycznych PPK. 

Dodatkowo wskazać należy, iż PPK nie ma zastosowania do obiektów 

energetycznego spalania, które wymienione zostały wyraźnie w 

Dyrektywie IED m.in. pieców baterii koksowniczych, nagrzewnic

Cowpera, czy też urządzeń technicznych wykorzystywanych w napędzie 

pojazdu, statku lub statku powietrznego.

Zgodnie z Wytycznymi PPK, w planie tym ujmuje się jedynie całe 

obiekty energetycznego spalania z uwzględnieniem zasad łączenia 

przewidzianych w Dyrektywie IED. Oznacza to, że części obiektów 

energetycznego spalania (np. jedna lub więcej indywidualnych 

jednostek energetycznego spalania, która w świetle zasady łączenia 

posiada (lub powinna posiadać) wspólny komin z innymi jednostkami), 

nie mogą uczestniczyć w PPK, gdy np. inna część tego obiektu 

korzystałaby z innego mechanizmu derogacyjnego w postaci czy to 

derogacji naturalnej, czy to derogacji dla małych systemów 

wydzielonych, czy też derogacji dla zakładów zasilających sieci 

ciepłownicze. Część obiektu energetycznego spalania nie może więc 

zostać objęta PPK, gdy inna część (lub części) miałaby znaleźć się poza 

PPK.

Obiekty uczestniczące w PPK, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 

dnia 30 czerwca 2020 roku, mimo generalnego wejścia w życie 

zaostrzonych standardów emisyjnych, nie będą musiały przestrzegać 

dopuszczalnych wielkości emisji obowiązujących na mocy Dyrektywy 

IED w odniesieniu do zanieczyszczeń objętych przez PPK (wyjątek 

Część obiektu energetycznego 

spalania nie może zostać objęta 
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dotyczy obiektów o mocy dostarczonej w paliwie ponad 500 MW

opalanych paliwem stałym, którym pierwszego pozwolenia udzielono 

po dniu 1 lipca 1987 roku, które muszą spełnić dopuszczalne wielkości 

emisji tlenków azotu określone w załączniku V część 1 Dyrektywy IED). 

Obiekty uczestniczące w PPK będą musiały natomiast dotrzymać 

standardów emisji SO2, NOx i pyłu określonych w pozwoleniu dla 

obiektu energetycznego spalania, mającym zastosowanie w dniu 

31 grudnia 2015 roku, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2001/80/WE

i 2008/1/WE. Dodatkowo, obiekty te będą musiały przestrzegać 

odpowiednich rocznych maksymalnych pułapów emisji (SO2 lub NOx

lub pył) określonych w PPK. Sposób obliczania tych pułapów określony 

został w Wytycznych PPK. 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w PPK jest jednak jego

opracowanie i przyjęcie przez dane państwo członkowskie. Z Dyrektywy 

IED wynika, że państwa członkowskie nie mają obowiązku opracowania 

PPK. Jeżeli jednak polskie władze nie będą zainteresowane 

opracowaniem i wdrożeniem PPK czy też nie zgłoszą projektu tego 

planu do Komisji Europejskiej do dnia 1 stycznia 2013 roku, możliwość 

skorzystania z tego mechanizmu derogacyjnego przepadanie. Projekt

PPK musi jeszcze dodatkowo zostać zatwierdzony przez Komisję 

Europejską. 

Derogacje dla zakładów zasilających sieci 

ciepłownicze 

W Dyrektywie IED, uregulowano również warunki zastosowania 

odrębnego mechanizmu derogacyjnego, dedykowanego dla zakładów 

zasilających sieci ciepłownicze. Na jego podstawie do dnia 31 grudnia 

2022 roku obiekt energetycznego spalania może być zwolniony 

z przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji wprowadzonych przez 

tę Dyrektywę (oraz, w stosownych przypadkach z przestrzegania 

określonych stopni odsiarczania), o ile: 
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 całkowita nominalna moc obiektu energetycznego spalania 

dostarczona w paliwie nie przekracza 200 MW;

 obiektowi udzielono pierwszego pozwolenia przed dniem

27 listopada 2002 roku lub operator tego obiektu złożył kompletny 

wniosek o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem, że obiekt 

oddano do eksploatacji nie później niż w dniu 27 listopada 2003 roku; 

 co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego 

w obiekcie (średnia krocząca z pięciu lat) dostarczanych jest w postaci 

pary lub gorącej wody do publicznej sieci ciepłowniczej; oraz 

 w tym okresie dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, 

tlenków azotu i pyłu określone w jego pozwoleniu mającym 

zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015  roku, w szczególności zgodnie 

z wymogami dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE, są utrzymane co 

najmniej do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Najpóźniej w dniu 1 stycznia 2016 roku każde państwo członkowskie 

powinno przekazać Komisji Europejskiej wykaz wszystkich obiektów 

energetycznego spalania, do których ma zastosowanie powyższa 

regulacja wraz z dodatkowymi danymi dotyczącymi tych obiektów.  

W odróżnieniu od mechanizmu PPK derogacja ta nie została objęta 

dodatkową regulacją w postaci decyzji wykonawczej Komisji 

Europejskiej. Państwa członkowskie mają więc nie tylko nieco więcej 

czasu na opracowanie szczegółowych zasad korzystania z tej derogacji 

lecz również nieco więcej swobody w tym zakresie. Z tego też powodu 

można przypuszczać, że w sytuacji, w której dany obiekt będzie miał 

możliwość wyboru pomiędzy derogacją w postaci PPK a derogacją 

przewidzianą dla zakładów zasilających sieci ciepłownicze zapewne 

wybierze tę drugą. Dodatkowym argumentem przemawiającym za 

takim wyborem jest również dłuższy czas trwania tej derogacji – do 

końca roku 2022. 

Najpóźniej w dniu 1 stycznia 
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Derogacje naturalne

Dyrektywa IED, przewiduje również mechanizm derogacyjny 

dedykowany dla obiektów energetycznego spalania o ograniczonym

planowanym czasie całkowitej eksploatacji tzw. derogacja naturalna. 

Na podstawie tej derogacji, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku od

dnia 31 grudnia 2023 roku, obiekty energetycznego spalania będą 

mogły zostać zwolnione z przestrzegania dopuszczalnych wielkości 

emisji wprowadzonych przez tę Dyrektywę (oraz, w stosownych 

przypadkach, z przestrzegania określonych stopni odsiarczania), a także 

z włączenia ich do PPK, o ile spełnią łącznie następujące warunki:  

 operator obiektu energetycznego spalania zobowiąże się – 

w pisemnym oświadczeniu przedstawionym właściwemu organowi 

najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 roku, że, począwszy od dnia 

1 stycznia 2016 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, 

nie będzie eksploatował obiektu przez więcej niż 17 500 godzin 

funkcjonowania (32 000 godzin – w przypadku obiektów

energetycznego spalania całkowitej nominalnej mocy cieplnej 

przekraczającej 1 500 MW opalanych lokalnymi paliwami stałymi, 

18 000 godzin w odniesieniu do określonych małych systemów 

wydzielonych w rozumieniu Dyrektywy 2003/54/WE);

 operator ma obowiązek przedkładania corocznie właściwemu 

organowi zapisu czasu funkcjonowania od dnia 1 stycznia 2016 roku

(lub od dnia 1 stycznia 2020 roku w przypadku ww. instalacji

stanowiącej część małego systemu wydzielonego); 

 przez pozostały okres eksploatacji obiektu dopuszczalne wielkości 

emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu są utrzymane co 

najmniej na poziomie określonym w pozwoleniu dla obiektu 

energetycznego spalania mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 

2015 roku w szczególności zgodnie z wymogami Dyrektyw 

2001/80/WE i 2008/1/WE, przy czym obiekty o całkowitej nominalnej 

mocy dostarczonej w paliwie ponad 500 MW, opalane paliwem
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stałym, którym udzielono pierwszego pozwolenia po dniu 1 lipca 

1987 roku, muszą przestrzegać dopuszczalnych wielkości emisji 

tlenków azotu określonych w Dyrektywie IED; oraz 

 obiektowi energetycznego spalania nie udzielono odstępstwa 

w postaci derogacji naturalnej 20 000 godzin na podstawie Dyrektywy

2001/80/WE.

Najpóźniej w dniu 1 stycznia 2016 roku każde państwo członkowskie 

przekazuje Komisji Europejskiej wykaz wszystkich obiektów

energetycznego spalania, do których ma zastosowanie powyższa 

regulacja wraz z dodatkowymi danymi dotyczącymi tych obiektów. 

Dodatkowo corocznie należy przekazywać Komisji Europejskiej zapis 

czasu ich funkcjonowania.

Na tle powyższych przesłanek pojawia się szereg wątpliwości 

interpretacyjnych dotyczących dopuszczalnych standardów emisji dla 

obiektu zamierzającego skorzystać z derogacji naturalnej (np. 

w przypadku obiektów, które korzystają obecnie z derogacji 

traktatowej). Warto wskazać, że wątpliwości o podobnym charakterze 

pojawiają się również na tle pozostałych mechanizmów elastycznych, 

a w szczególności na tle PPK. Z tego też powodu można przypuszczać, 

że sposób rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących standardów 

emisyjnych dla obiektów korzystających z PPK (który być może zostanie 

zgłoszony Komisji Europejskiej pod koniec tego roku) zostanie 

zastosowany w odniesieniu do obiektów, które w późniejszym czasie 

chciałyby skorzystać z omawianej tu derogacji naturalnej.  

Derogacje dla małych systemów wydzielonych 

W Dyrektywie IED, przewidziano również mechanizm derogacji dla 

małych systemów wydzielonych, o których mowa w Dyrektywie 

2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003
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roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 

elektrycznej3. Zgodnie z definicją legalną tego pojęcia jest to każdy 

system, który w 1996 roku osiągnął zużycie mniejsze niż 3 000 GWh, 

w którym mniej niż 5% rocznego zużycia jest uzyskiwane poprzez 

połączenie z innymi systemami. 

Na podstawie tego mechanizmu do dnia 31 grudnia 2019 roku obiekty

energetycznego spalania stanowiące w dniu 6 stycznia 2011 roku część 

małego systemu wydzielonego mogą zostać zwolnione z przestrzegania 

dopuszczalnych wielkości emisji wprowadzonych przez Dyrektywę IED 

(oraz, w stosownych przypadkach, z przestrzegania określonych stopni 

odsiarczania). Warunkiem jest by do dnia 31 grudnia 2019 roku

dopuszczalne wielkości emisji określone w pozwoleniach dla tych 

obiektów energetycznego spalania, w szczególności zgodnie 

z wymogami Dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE, zostały co najmniej 

utrzymane.

Szczególna regulacja w tym zakresie dotyczy obiektów energetycznego

spalania o całkowitej nominalnej mocy dostarczonej w paliwie ponad 

500 MW, które opalane są paliwem stałym i którym udzielono 

pierwszego pozwolenia po dniu 1 lipca 1987 roku. Obiekty te muszą 

przestrzegać dopuszczalnych wielkości emisji tlenków azotu, 

określonych w Dyrektywie IED. 

Mimo stosunkowo niszowego charakteru tej derogacji nie można 

wykluczyć, że regulacja ta mogłaby znaleźć zastosowanie w warunkach 

polskich. W kontekście obowiązku zgłoszenia Komisji Europejskiej 

wykazu ww. obiektów, które korzystałyby z tej derogacji przed dniem 

6 stycznia 2013 roku, konieczne byłoby zapewne zbadanie przez 

kompetentne organy potencjalnych podmiotów spełniających 

przesłanki skorzystania z tej derogacji. 

3 Dz. Urz. UE L 176 z 15.7.2003, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 211.
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Szczególne regulacje dotyczące źródeł szczytowych 

W kontekście omawianego tu tematu warto może wskazać jeszcze na 

szczególne odstępstwo od generalnych wymagań emisyjnych, które 

zastrzeżone zostało dla obiektów energetycznego spalania (lub 

określonych ich części), pracujących nie dłużej niż 1 500 godzin rocznie 

(średnia krocząca z pięciu lat). Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 

IED, w stosunku do obiektów energetycznego spalania, które spełniają 

powyższy warunek i które dodatkowo otrzymały pozwolenie przed 

dniem 27 listopada 2002 roku lub których operator złożył kompletny 

wniosek o to pozwolenie przed tym dniem pod warunkiem, że 

eksploatację obiektu rozpoczęto nie później niż w dniu 27 listopada 

2003 roku, możliwe jest zastosowanie łagodniejszych standardów 

emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu. Odstępstwo to zróżnicowane 

jest w zależności od rodzaju spalanego paliwa oraz w zależności od 

całkowitej nominalnej mocy dostarczonej w paliwie. W przypadku 

obiektów o mocy ponad 500 MWt w odniesieniu do emisji tlenków

azotu pozwolenie powinno zostać uzyskane przed 1 lipca 1987 roku. 

Szczególne regulacje w zakresie tego odstępstwa dotyczą również 

turbin gazowych.

Odstępstwo od przestrzegania poziomów emisji 

powiązanych z BAT 

W świetle postanowień Dyrektywy IED, właściwy organ określając 

w pozwoleniu zintegrowanym dopuszczalne wielkości emisji, 

obowiązany będzie zapewnić, by poziomy te nie przekraczały tzw. 

poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami 

określonymi w decyzjach Komisji Europejskiej w sprawie konkluzji 

dotyczących BAT. W odniesieniu do obiektów energetycznego spalania 

zapis ten jest szczególnie istotny w kontekście możliwości ustalenia 

w konkluzjach dotyczących BAT ostrzejszych poziomów emisji niż te, 

które zawiera Dyrektywa IED. Takie poziomy emisji poprzez wpisanie
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ich do pozwolenia zintegrowanego będą musiały być stosowane przez 

operatora instalacji eksploatującego dany obiekt. 

Dyrektywa IED przewiduje jednak odstępstwo od powyższego 

obowiązku opierania się na poziomach emisji powiązanych z BAT. 

Zgodnie z jej przepisami, właściwy organ może, w szczególnych 

przypadkach, ustalić mniej restrykcyjne dopuszczalne wielkości emisji. 

Odstępstwo takie może mieć zastosowanie tylko, gdy łącznie spełnione 

zostaną następujące przesłanki: 

 osiągnięcie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi 

technikami opisanymi w konkluzjach dotyczących BAT prowadziłoby 

do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla 

środowiska, ze względu na: 

 położenie geograficzne danej instalacji lub lokalne warunki 

środowiskowe lub 

 charakterystykę techniczną danej instalacji; 

 nie zostaną naruszone normy jakości środowiska, o których mowa 

w Dyrektywie IED;

 nie zostaną przekroczone dopuszczalne wielkości emisji określone w 

załącznikach do Dyrektywy mające zastosowanie do danej instalacji; 

 organ zapewni, aby nie spowodowano znaczącego zanieczyszczenia 

oraz aby osiągnięto wysoki poziom ochrony środowiska, jako całości. 

Stosując powyższe odstępstwo organ obowiązany będzie do podania 

szczegółowych przyczyny jego zastosowania. Ponadto, zastosowanie 

odstępstwa powinno zostać przeanalizowane ponownie przy każdej 

kolejnej aktualizacji pozwolenia zintegrowanego. Uzasadnienie musi

być właściwe i będzie podlegać kontroli społecznej w ramach 

przeprowadzanego postępowania z udziałem społeczeństwa. 

O zastosowanych odstępstwach poszczególne państwa członkowskie 

informują również Komisję Europejską.  
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Powyższe odstępstwo ma charakter generalny, może więc ono znaleźć 

zastosowanie również do obiektów energetycznego spalania, które 

spełnią przesłanki jego zastosowania.  

Sposób uregulowania mechanizmów

derogacyjnych w projekcie ustawy

implementującej Dyrektywę IED 

W kontekście prowadzonych obecnie prac legislacyjnych nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw, który ma na celu m.in. implementację Dyrektywy IED 

(Projekt), można przypuszczać, że szczególna regulacja tego Projektu 

powinna odnosić się właśnie do mechanizmów derogacyjnych. 

Tymczasem w obecnej wersji Projektu ustawy implementującej kwestie 

mechanizmów derogacyjnych nie zostały szczegółowo uregulowane. 

Wyjątek dotyczy podstawy ogólnego odstępstwa od wielkości emisji 

powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami. Można 

przypuszczać, że Projekt hołduje zasadzie, zgodnie z którą rozstrzyganie 

o sposobie wykorzystania mechanizmów derogacyjnych oraz o ich

ostatecznym kształcie nastąpi w regulacji o randze rozporządzenia, 

zastępującego obecne rozporządzenie w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji. Zgodnie z Projektem takie przepisy wykonawcze

mają bowiem regulować m.in. sposoby postępowania w przypadku 

niedotrzymania standardów emisyjnych, sytuacje uzasadniające 

odstępstwa od standardów oraz warunki zastosowania planu obniżenia 

emisji. Z uwagi jednak na to, że do Projektu ustawy implementującej 

nie dołączono projektu odpowiedniego rozporządzenia zawierającego 

konkretne rozwiązania dotyczące mechanizmów derogacyjnych trudno 

obecnie przesądzić czy koncepcja ta jest słuszna. Uzasadnienie Projektu 

nie zawiera wyjaśnień w tym zakresie. 

Kształt mechanizmów derogacyjnych ujętych w Dyrektywie IED może 

rodzić wątpliwości interpretacyjne wśród operatorów obiektów 

energetycznego spalania. Dlatego też jak najszybsze opublikowanie 

W obecnej wersji projektu

ustawy o zmianie ustawy –

Prawo ochrony środowiska 

(Projekt) kwestie mechanizmów

derogacyjnych nie zostały 

szczegółowo uregulowane.  

Do Projektu nie dołączono 

projektu odpowiedniego

rozporządzenia zawierającego 

konkretne rozwiązania 

dotyczące mechanizmów 

derogacyjnych.

Uzasadnienie Projektu nie

zawiera wyjaśnień w tym 

zakresie.

Jak najszybsze opublikowanie

treści rozporządzenia 

pozwalającego stosować 

mechanizmy derogacyjne

pomogłoby operatorom 

instalacji podejmować 

konkretne decyzje dotyczące 

warunków dalszej działalności 

lub konieczności podjęcia 

odpowiednich działań 

modernizacyjnych.
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treści rozporządzenia pozwalającego stosować mechanizmy 

derogacyjne (ewentualnie wprowadzenie takich rozwiązań za pomocą 

nowych przepisów o randze ustawowej) pomogłoby operatorom 

instalacji podejmować konkretne decyzje dotyczące warunków dalszej 

działalności lub konieczności podjęcia odpowiednich działań 

modernizacyjnych. Opóźnienia związane z wdrażaniem poszczególnych 

mechanizmów derogacyjnych mogą pozbawić operatorów 

dodatkowych możliwości, które daje im Dyrektywa IED. Dotyczy to 

w szczególności mechanizmu PPK. 

Autorzy: Ewa Rutkowska-Subocz, radca prawny, kieruje Zespołem 

Ochrony Środowiska w kancelarii Salans oraz Piotr Czembor, prawnik

w Zespole Ochrony Środowiska w kancelarii Salans 


