11 lipca 2019

Informacja

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1271, z póżn. zm.), zwana dalej „Ustawą”, powołała do życia
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który m.in. wykonuje zadania
związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym
prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej
„Krajową bazą”. Wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony
Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB KOBiZE).
Została utworzona Centralna Baza Emisyjna, za którą odpowiada Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami (KOBiZE) funkcjonujący w strukturze IOŚ-PIB. W Centralnej Bazie Emisyjnej
gromadzone są informacje dotyczące emisji m.in. ze źródeł przemysłowych i energetycznych, a także
z ogrzewania mieszkań, transportu, rolnictwa i źródeł naturalnych.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje
emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport
zawierający informacje (wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10) dotyczące poprzedniego roku
kalendarzowego.
Podmiotem korzystającym ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska, jest:
1. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w
rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
2. jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiębiorców,
3. osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, korzystająca ze środowiska w
zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
W celu wprowadzenia raportu rocznego do Krajowej bazy podmiot musi dokonać niezbędnych
czynności związanych z zarejestrowaniem się w Krajowej bazie.

