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W przypadku przedsięwzięcia służącegopoprawie e 'ektywnosci enerle|v czngńeszcze nie, :realizowanego.
W przypadku przedsięwzięcia służącegopoprawie e le ktywności energótvczńei iuż zr ealizcWanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji Co2 zawartych
W tabeli nr 2 w załączniku nr

]. do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 7ż Września2008
monitorowania wielkoŚci emisji substancji objętych Wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz,U, Nr
183, poz. !I4ż| onz publikowanych przez Krajowy OśrodekBilansówania lZarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego

r. W sprawie sposobu

Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji za dany rok.

