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Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów cie-
plarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130,
poz. 1070) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje programów
i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 lip-
ca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów cie-
plarnianych i innych substancji. 

§ 2. OkreÊla si´ nast´pujàce rodzaje programów
i projektów w obszarze:

1) poprawy efektywnoÊci energetycznej w ró˝nych
sektorach gospodarki:

a) budowa lub przebudowa systemów ciep∏owni-
czych w celu usprawnienia gospodarki energe-
tycznej oraz rozwój systemów ciep∏owniczych
przez pod∏àczanie nowych odbiorców,

b) modernizacja systemów oÊwietlenia,

c) budowa instalacji i modernizacja procesów
produkcyjnych i technologicznych, polegajàca
w szczególnoÊci na:

— wymianie nap´dów na energooszcz´dne,

— budowie systemów zbiórki i odzysku surow-
ców umo˝liwiajàcych zmniejszenie energo-
ch∏onnoÊci procesów technologicznych,

— zamianie surowców lub wykorzystaniu surow-
ców odpadowych w celu zmniejszenia ener-
goch∏onnoÊci procesów technologicznych,

d) odzysk energii w procesach przemys∏owych,

e) termomodernizacja oraz budowa, przebudowa
lub zakup urzàdzeƒ energetycznych stanowià-
cych wyposa˝enie budynków,

f) przebudowa przesy∏owych i dystrybucyjnych
sieci elektroenergetycznych,

g) wykorzystanie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych (ICT) w celu poprawy efektywnoÊci
energetycznej,

h) przebudowa instalacji wykorzystywanych do
wytwarzania energii elektrycznej i ciep∏a lub
ch∏odu w kogeneracji,

i) wymiana urzàdzeƒ pomiarowo-rozliczeniowych
na urzàdzenia umo˝liwiajàce indywidualnym
odbiorcom energii elektrycznej, gazu i ciep∏a
dokonywanie odczytów o rzeczywistym zu˝yciu
energii;

2) poprawy efektywnoÊci wykorzystania w´gla, w tym
zwiàzanej z czystymi technologiami w´glowymi:

a) budowa lub przebudowa instalacji spalania
w celu wdro˝enia najlepszych dost´pnych tech-
nik,

b) budowa lub modernizacja instalacji ochrony
powietrza w instalacjach spalania,

c) w zakresie projektów dotyczàcych rozwoju
technologii konwencjonalnych: modernizacja
istniejàcych instalacji spalania w celu przysto-
sowania do zaostrzonych norm emisyjnych lub
poprawy ich sprawnoÊci energetycznej,

d) zastosowanie nowych technologii spalania
z zastosowaniem oxy-combustion,

e) budowa uk∏adów gazowo-parowych zintegro-
wanych ze zgazowaniem w´gla,

f) budowa lub przebudowa instalacji kogenera-
cyjnych w celu zwi´kszenia sprawnoÊci wytwa-
rzania;

3) zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemi-
syjne:

a) zamiana stosowanych paliw silnikowych na pa-
liwa niskoemisyjne w sektorach innych ni˝
transport,

b) zamiana paliw innych ni˝ silnikowe na paliwa
niskoemisyjne w sektorach innych ni˝ trans-
port;

4) unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych
w sektorze transportu:

a) zast´powanie silników spalajàcych olej nap´-
dowy lub benzyn´ silnikami spalajàcymi gaz
ziemny, silnikami spalajàcymi LPG, silnikami
hybrydowymi, silnikami elektrycznymi oraz sil-
nikami przystosowanymi do spalania biopaliw
ciek∏ych,

b) stosowanie nap´dów energooszcz´dnych
w systemach transportu publicznego,

c) wybór, testowanie oraz wdra˝anie procedur
i urzàdzeƒ s∏u˝àcych redukcji emisji w transpor-
cie lotniczym i infrastrukturze towarzyszàcej;

5) wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii:

a) budowa lub modernizacja elektrociep∏owni lub
ciep∏owni opalanych biomasà,

b) budowa lub przebudowa elektroenergetycz-
nych sieci dystrybucyjnych lub przesy∏owych
w celu umo˝liwienia przy∏àczenia do sieci od-
nawialnych êróde∏ energii,

c) budowa lub przebudowa instalacji kolektorów
s∏onecznych lub ogniw fotowoltaicznych w celu
zwi´kszenia ich wydajnoÊci,

d) dostosowanie nap´dów do spalania biopaliw
w celu wykorzystania biopaliw,

e) budowa instalacji do produkcji biokomponentów
wykorzystywanych do wytwarzania biopaliw,

f) budowa lub modernizacja elektrowni wodnych,
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g) budowa lub modernizacja elektrowni wiatro-
wych,

h) produkcja biopaliw silnikowych lub promocja
ich zastosowania w transporcie w celu minima-
lizacji emisji zanieczyszczeƒ,

i) budowa lub modernizacja elektrociep∏owni lub
ciep∏owni wykorzystujàcych energi´ geoter-
malnà,

j) budowa wysoko sprawnych uk∏adów z wyko-
rzystaniem niskotemperaturowych i Êrednio-
temperaturowych zasobów wód geotermal-
nych stosowanych w energetyce rozproszonej,

k) upowszechnianie pomp ciep∏a i technologii
efektywnego wykorzystania niskotemperaturo-
wej energii geotermalnej, modernizacja spr´-
˝arkowych pomp ciep∏a,

l) promocja zastosowania pomp ciep∏a i energii
geotermalnej do ogrzewania obiektów;

6) unikania lub redukcji emisji metanu przez jego od-
zyskiwanie i wykorzystywanie w przemyÊle wydo-
bywczym, gospodarce odpadami i Êciekami oraz
w gospodarce rolnej, a tak˝e przez wykorzystywa-
nie go do produkcji energii:

a) budowa lub przebudowa instalacji wytwarzania
biogazu lub biogazu rolniczego w celu wprowa-
dzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej lub
przetworzenia go na energi´ elektrycznà lub
cieplnà,

b) budowa instalacji do odzysku i energetycznego
wykorzystania metanu z kopalƒ w´gla kamien-
nego,

c) budowa lub modernizacja instalacji do odgazo-
wywania sk∏adowisk odpadów oraz fermentacji
odpadów i osadów Êciekowych i wytwarzania
energii;

7) dzia∏aƒ zwiàzanych z sekwestracjà gazów cieplar-
nianych:

a) budowa instalacji do wychwytywania, trans-
portu i podziemnego sk∏adowania dwutlenku
w´gla (CO2),

b) budowa innych instalacji redukujàcych dwutle-
nek w´gla (CO2),

c) dzia∏ania w zakresie zalesiania,

d) intensyfikacja przyrostu i zwi´kszanie zasobnoÊ-
ci drzewostanów,

e) ochrona mokrade∏, w szczególnoÊci torfowisk,

f) ochrona obszarów leÊnych, w tym rewitalizacja
obszarów pokl´skowych, podwy˝szanie wieku
drzewostanów,

g) budowa infrastruktury technicznej i transporto-
wej do podziemnego sk∏adowania dwutlenku
w´gla (CO2);

8) innych dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczania lub
unikania krajowej emisji gazów cieplarnianych lub
poch∏aniania dwutlenku w´gla (CO2) oraz adapta-
cji do zmian klimatu:

a) retencjonowanie wody,

b) ochrona trwa∏ych u˝ytków zielonych,

c) rolnictwo ekologiczne;

9) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w za-
kresie wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii
oraz zaawansowanych i innowacyjnych technolo-
gii przyjaznych Êrodowisku:

a) badania efektywnoÊci energetycznej urzàdzeƒ
elektrycznych,

b) badania i rozwój nowych technologii biogazo-
wych,

c) badania zwiàzane z bezpieczeƒstwem podziem-
nego sk∏adowania dwutlenku w´gla (CO2),
w tym badania zjawisk fazowych zachodzàcych
w utworach geologicznych podczas sk∏adowa-
nia dwutlenku w´gla (CO2), badania przepusz-
czalnoÊci ska∏ i migracji dwutlenku w´gla (CO2),
modelowanie podziemnego zbiornika do sk∏a-
dowania dwutlenku w´gla (CO2) w formacjach
solankowych, inwentaryzacja potencjalnych
sk∏adowisk dwutlenku w´gla (CO2) i analiza ich
potencjalnej pojemnoÊci,

d) badania zwiàzane z wychwytywaniem dwutlen-
ku w´gla (CO2) ze strumieni gazowych,

e) badania w zakresie zmniejszenia zawartoÊci za-
nieczyszczeƒ w w´glach przeznaczonych do
energetycznego wykorzystania,

f) badania w zakresie technologii zgazowania w´-
gla,

g) badania nad intensyfikacjà upraw roÊlin ener-
getycznych,

h) badania w zakresie dokumentowania krajo-
wych zasobów wód termalnych,

i) badania nad poprawà sprawnoÊci instalacji
ogrzewania niskotemperaturowego,

j) rozwój technologii wykorzystania ubocznych
produktów spalania w produkcji betonów,
cementu, spoiw i materia∏ów dla drogownic-
twa,

k) badania w zakresie ograniczania wp∏ywu spala-
nia biomasy na instalacje spalania;

10) dzia∏alnoÊci edukacyjnej, w tym prowadzenia
szkoleƒ wspomagajàcych wype∏nianie krajowych
zobowiàzaƒ wynikajàcych z Protoko∏u z Kioto do
Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu, sporzàdzonego w Kioto
dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 203,
poz. 1684):

a) polityka informacyjna,

b) szkolenia w zakresie ograniczania emisji gazów
cieplarnianych,

c) programy i kampanie spo∏eczne.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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