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Poświadczenie osiągnięcia wskaźników zgodności 
dla zakończonego zadania inwestycyjnego

TÜV Rheinland Polska

Wymagania wprowadzone przez ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015r.

Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym będzie miał obowiązek wykonania weryfikacji 

zatwierdzonych w drodze decyzji wskaźników zgodności 12 miesięcy po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. 

Poświadczenia osiągnięcia wskaźników zgodności dokonywać będzie Weryfikator w formie opinii. TÜV Rheinland Polska Sp. z 

o.o. jest uprawnionym weryfikatorem do wykonywania czynności weryfikacji na podstawie akredytacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012.
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wskaźników 

zgodności do 
Ministra 

Środowiska

Zadanie inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym
realizowanym w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 lipca 2014r.  
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Informacja o przyjętych 
wskaźnikach zgodności złożona 

do 30.11.2013r.  

30 dni od 
wejścia w 

życie 
ustawy

Niezwłocznie po 
zakończeniu 
inwestycji

Poświadczenie 
osiągnięcia  

zatwierdzonych 
w drodze 

decyzji 
wskaźników 
zgodności.

Ponowne 
poświadczenie 

osiągnięcia 
zatwierdzonych 

wskaźników 
zgodności do 

Ministra 
Środowiska

12 miesięcy od 
zakończenia 
inwestycji.

Decyzja Ministra Środowiska o ostatecznym rozliczeniu inwestycji

Nowe obowiązki podmiotu realizującego inwestycję wynikające z  ustawy o systemie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych z  dnia 12.06.2015r. (ustawa przedłożona do podpisu Prezydenta 26.06.2015r.)

Dla inwestycji zakończonych przed 
wejściem w życie ustawy - 30 dni od 

uprawomocnienia się decyzji 
zatwierdzającej wskaźniki zgodności

W przypadku inwestycji 
planowanych, 3 miesiące przed 

rozpoczęciem zadania

Zadania inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym
realizowanym w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od 1 lipca 2014r.
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W przypadku inwestycji planowanych,  

3 miesiące przed rozpoczęciem zadania

Informacja o przyjętych 

wskaźnikach zgodności złożona 

do 30.11.2013r.  

Nowe obowiązki podmiotu realizującego inwestycję wynikające z  ustawy o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z  dnia 12.06.2015r. (ustawa przedłożona do 

podpisu Prezydenta 26.06.2015r.)


