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Plan prezentacji

Podstawy użycia wsparcia geoprzestrzennego w kontekście ram 
sprawozdawczych LULUCF:

Rozporządzenie (UE) 525/2013 (decyzja nr 529/2013/UE)
Rozporządzenie (UE) 1999/2018 (Rozporządzenie (UE) 842/2018)

Zakres wsparcia:
Zakres danych o aktywności
Zakres oceny zmian gospodarowania gruntami w LULUC(F)

Wnioski



Obowiązki sprawozdawcze sprzed 2020 r.

Rozporządzenie (UE) 525/2013 (tzw. MMR) w sprawie mechanizmu monitorowania i

raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na

poziomie krajowym i unijnym mających znaczenie dla zmiany klimatu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 749/2014 określające strukturę, format,

procesy zgłaszania i przegląd informacji przedkładanych przez państwa członkowskie

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 525/2013

Krajowe inwentaryzacje sporządzane są w oparciu o strukturę określoną w załączniku I do

decyzji 24/CP.19 zawierającym wytyczne UNFCCC reporting guidelines on annual greenhouse gas

inventories (rozporządzenie Komisji 749/2014 art. 3.2)



Obowiązki sprawozdawcze od 2020 r.

Rozporządzenie (UE) 1999/2018 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie 
klimatu, zmiany rozporządzeń […] oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1208 w sprawie struktury, formatu, procedur 
przekazywania i przeglądu informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 oraz uchylenia rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 749/2014 

Raportowanie w zakresie inwentaryzacji gazów cieplarnianych, polityk i działań, projekcji i innych 
elementów odbędzie się zgodnie z metodami, procedurami i wytycznymi (MPGs) zawartymi w dec. 18/CMA.1, 
najpóźniej do 31.12.2024. Sprawozdawczość ta powinna być zgodna z wytycznymi operacjonalizującymi MPGs w 
celu wzmocnienia ram przejrzystości, o których mowa w art. 13 Porozumienia paryskiego (Dec. -/CMA.3*).

Na zasadzie odstępstwa krajowe inwentaryzacje sporządzane dla lat 2018, 2019 i 2020 powinny być 
przygotowane w oparciu o strukturę określoną w dodatku do wytycznych UNFCCC dotyczących rocznych 
inwentaryzacji gazów cieplarnianych, zawartych w załączniku I do decyzji 24/CP.19 (rozporządzenie Komisji 
749/2014, art. 3.2). 

* Wyniki Konferencji Stron UNFCCC z Glasgow: https://unfccc.int/documents/310499



Wytyczne do krajowych inwentaryzacji gazów cieplarnianych

Konferencja Stron (COP), decyzją 24/CP.19, przyjęła Wytyczne dotyczące przygotowania
raportów rządowych przez Strony wymienione w załączniku I do Konwencji, w tym Część I
obejmującą: Wytyczne UNFCCC dotyczące sprawozdawczości w zakresie rocznych
inwentaryzacji gazów cieplarnianych oraz przyjęto tabele wspólnego formatu w celu
wdrożenia wytycznych IPCC z 2006 r. dotyczących krajowych inwentaryzacji gazów
cieplarnianych (tzw. wytyczne IPCC z 2006 r.).

Wytyczne IPCC z 2006 r. pomagają krajom w tworzeniu inwentaryzacji dla sektora 
użytkowania gruntów, zmian użytkowania gruntów i leśnictwa, które nie są ani 
przeszacowane, ani niedoszacowane na tyle, na ile można to ocenić, i w których 
niepewność jest ograniczana tak dalece, jak to możliwe. Wspiera opracowywanie 
inwentaryzacji, które są przejrzyste, udokumentowane, spójne w czasie, kompletne, 
porównywalne, oceniane pod kątem niepewności, podlegają kontroli jakości i zapewnianiu 
jakości oraz wydajne w wykorzystaniu zasobów. 
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Podejścia w raportowaniu użytkowania gruntów w inwentaryzacjach GC

* typy podejść wskazano w rozdziale 3 tomu 4 Wytycznych IPCC z 2006 r. (Spójna reprezentacja gruntów), podejścia 
pojedyncze lub w kombinacji, w celu oszacowania powierzchni gruntów dla każdego typu kategorii istotnej dla kraju

** część 3  załącznika V do rozp. 2018/1999 […Metodyka do monitorowania i raportowania sektora LULUCF: 
[Geograficznie określone dane dotyczące przekształcania użytkowania gruntów zgodnie z Wytycznymi IPCC z 2006 r. 
dotyczącymi krajowych inwentaryzacji GC ….] Spójne i solidne szeregi czasowe zmian użytkowania gruntów (od 1988 
r.) zgodne z podejściem 3 są wymagane do przedłożenia w 2023 r. 

Wymagane 
podejście

2013-2020 od 2021

UNFCCC
Elastyczność w stosowaniu 

dowolnego dostępnego 
podejścia*

Elastyczność w stosowaniu 
dowolnego dostępnego 

podejścia*

UE
Elastyczność w stosowaniu 

dowolnego dostępnego 
podejścia*

Wymóg formalny 
zastosowania** podejścia* 3



Koncepcja użytkowania gruntów

Sześć szeroko pojętych kategorii:

✓ Grunty leśne / lasy,
✓ użytki rolne,
✓ łąki i pastwiska,
✓ grunty podmokłe,
✓ grunty zamieszkałe
✓ pozostałe grunty

Brane są pod uwagę zarówno obszary gospodarowane jak i nie- w celu zapewnienia
spójności terytorialnej krajów, przy czym emisje i pochłanianie GC są szacowane
wyłącznie w odniesieniu do obszarów podlegających gospodarce, zgodnie z
wymogami wytycznych IPCC.

Grunty mogą pozostawać z roku na rok w każdej z wymienionych kategorii (np. użytki
rolne) lub mogą być przekształcane (np. z użytków rolnych w lasy).



Lasy w sektorze LULUCF względem CLMS

Kategoria IPCC Produkty CLMS
Kod identyfikacyjny 

BDOT10 k
Dodatkowy opis / wnioski

Lasy TCD
BDOT PTLZ

BDOT PTUT 04

Warstwy pokazują poziom zwarcia koron drzew TCD) w zakresie 0-
100%, jednak grunty leśne o TCD<10% z chwilową utratą 

zadrzewienia – nadal stanowią część obszaru objętego 
zrównoważoną gospodarką leśną (np. zręby całkowite)

Grunty zamieszkałe TCD
BDOT PTZB (01, 02, 03, 

04, 05)

BDOT KUSK 04

Warstwy pokazują poziom zwarcia koron drzew w zakresie 0-100% 
identyfikowane za pomocą masek BDOT PTZB (01, 02, 03, 04, 05) 

BDOT KUSK 04 do uznania za grunty zamieszkałe

Lasy SWF >0,1 ha
BDOT PTLZ

BDOT PTUT 04

Zadrzewienia (Small Woody Features): zdefiniowane przez kryterium 
zwięzłości większe niż 0,75, co najmniej 10 m szerokości i 

powierzchni większej niż 1000 m², które należy uznać za lasy

Uzupełnienie zadrzewień (Additional Woody Features), prezentują 
powierzchnię powyżej 1000m² (elementy liniowe szersze niż 30m i 

płaty poza specyfikacją), należy uznać za lasy



Łąki i pastwiska w sektorze LULUCF względem CLMS

Kategoria IPCC
Produkty 

CLMS
Kod identyfikacyjny 

BDOT10 k
Dodatkowy opis / wnioski

Łąki i pastwiska GRA BDOT PTTR 01
Warstwa zidentyfikowana za pomocą maski BDOT PTTR 01, którą należy uznać za 

łąki i pastwiska

Łąki i pastwiska
SWF<0,1 ha

BDOT PTRK01

BDOT PTRK 02

Liniowy SWF zdefiniowany przez kryterium zwartości mniejsze lub równe 0,75, do 
30 m szerokości i co najmniej 50 m długości. Rozróżnia się je tylko jako oddzielne 

atrybuty w warstwie wektorowej identyfikowane za pomocą masek BDOT 
PTRK01+ BOT PTRK 02, które należy uznać za łąki i pastwiska

Niejednolity/łaciaty SWF zdefiniowany przez kryterium zwartości większe niż 
0,75, co najmniej 10 m szerokości i powierzchni większej niż 200 m² lecz 

mniejszej niż 1000 m². Identyfikowany z maskami BDOT PTRK01 BDOT PTRK 02 
do uznania za łąki i pastwiska

Dodatkowe elementy drzewiaste, które prezentują obszar poniżej 1000 m² 
(elementy liniowe szersze niż 30 m i obszary poza specyfikacją) zidentyfikowane z 

maskami BDOT PTRK01+ BOT PTRK 02, które należy uznać za obszary trawiaste

Grunty 
zamieszkałe

GRA
BDOT PTUT 01

BDOT KUSK

Binarna warstwa terenów roślinnych identyfikowana za pomocą masek BDOT 
PTUT 01 BDOT KUSK, które należy uznać za obszary zamieszkałe (trawniki 

komunalne)

Grunty 
zamieszkałe GRA BDOT PTKM

Binarna warstwa terenów roślinnych identyfikowana maską BDOT PTKM, które 
należy uznać za obszary zamieszkałe (trawniki przy drogach)



Grunty podmokłe w raportowaniu sektora LULUCF

✓Według definicji IPCC tereny podmokłe odnoszą się do każdego gruntu pokrytego lub
nasiąkniętego wodą przez cały rok lub jego część, i którego nie można zakwalifikować
jako: las, użytki rolne, łąki i pastwiska, grunty zamieszkałe i pozostałe grunty.

✓ Jednocześnie tego typu kategoria gruntów ( tak jak inne) może być dalej podzielona
według: stref klimatycznych, systemów gospodarowania, typów gleb (łącznie z
informacją, czy gleba jest odwadniana, nawadniana lub skategoryzowana jako inna),
typu roślinności, gatunków drzew, stref ekologicznych czy krajowych klasyfikacji
gruntów.

✓W ramach każdej podkategorii określa się udział gleb organiczne (torfowisk) –
przynajmniej z lokalizacją i powierzchnią



GIS Mokradła Polski

Torf_gytia_do_10ha

kod nazwa (Ros i Mok_ros)

1 Szuwary wodne i wodno-lądowe

2 Szuwary wielkoturzycowe

3 Młaki niskoturzycowe torfowisk niskich

4 Mszary torfowisk przejściowych

5 Mszary torfowisk wysokich

6 Zbiorowiska łąk wilgotnych

7 Zbiorowiska łąk świeżych i muraw 
napiaskowych

8 Lasy i zarośla

9 Brak danych

Mokradla_ponad_10ha
i warstwy pochodne

kod nazwa (Typ i Mok_typ)

1 Torfowiska niskie

2 Torfowiska przejściowe

3 Torfowiska wysokie

4 Gytiowiska

9 Mułowiska, namuliska i podmokliska

7
Wyspy o nieokreślonych siedliskach 
i roślinności

99 Wody powierzchniowe lub mokradła



Zmiany w gospodarowaniu gruntów

Wymogi IPCC dotyczące 1 roku w zakresie gospodarowania użytkami 
rolnymi lub czynników wejściowych opierają się na zaobserwowanych: 
praktykach usuwania resztek roślinnych, rocznych uprawach (w 
połączeniu z gospodarowaniem resztkami) lub płodozmianie z czarnym 
ugorem, (uzupełniającym) nawożeniu nawozami naturalnymi, 
praktykach dotyczących zwiększania ładunku węgla (np. nawadnianie, 
rośliny okrywowe lub nawozy zielone, porośnięte roślinnością odłogi, 
uprawy o wysokiej wydajności resztek i mieszane systemy 
upraw/traw), stosowanie nawozów (mineralnych, upraw wiążących 
azot, dodatków organicznych)

Wymogi IPCC dotyczące 1 roku w zakresie zarządzania gruntów 
trawiastych odnoszą się do czterech stanów, w zależności od 
zaobserwowanych: działań na rzecz poprawy użytków zielonych, 
zrównoważonej gospodarki, poziomów produktywności, dowodów 
degradacji i erozji gleby

IACS
(LPIS) 

(* ograniczony 
obecnie dostęp)



Zmiany w gospodarowaniu użytkami rolnymi

Kategoria IPCC Opis IPCC
Dostępność danych 

przestrzennych

Użytki rolne pod 
długookresową 

uprawą

Pełna orka

Znaczne wzruszenie gleby przy 
pełnym jej odwróceniu i/lub częstej 

(w ciągu roku) orce. W czasie 
sadzenia niewielka część (np. <30%) 
powierzchni jest pokryta resztkami 

roślinnymi

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za 

inwentaryzację GC bez wniosku 
o ukierunkowane przetwarzanie

Zredukowana orka

Orka pierwotna lub wtórna, ale ze 
zmniejszonym wzruszeniem gleby 

(zwykle płytka i bez pełnego 
odwrócenia gleby). Zwykle 

pozostawia powierzchnię >30% 
pokrytą resztkami podczas siewu

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za 

inwentaryzację GC bez wniosku 
o ukierunkowane przetwarzanie

Uprawa bezorkowa

Siew bezpośredni bez wstępnej orki, 
przy minimalnym wzruszeniu gleby w 

strefie siewu. Herbicydy są zwykle 
używane do zwalczania chwastów

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za 

inwentaryzację GC bez wniosku 
o ukierunkowane przetwarzanie



Zmiany w gospodarowaniu użytkami rolnymi

Kategoria IPCC Opis IPCC Dostępność danych przestrzennych

Użytki rolne pod 
długookresową 

uprawą

niski

Oznacza niski zwrot resztek roślinnych, gdy następuje ich usuwanie 
(poprzez zbieranie lub spalanie), częste odłogowanie bez 

roślinności, produkcja roślin o niskiej wydajności resztek (np. 
warzywa, tytoń, bawełna), brak nawożenia mineralnego lub upraw 

wiążących azot.

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za inwentaryzację 

GC bez wniosku o ukierunkowane 
przetwarzanie

średni

Reprezentatywny dla rocznych upraw zbóż, gdzie wszystkie resztki 
pożniwne wracają na pole. Jeśli resztki są usuwane, dodaje się 
materię organiczną (np. obornik). Wymaga również nawożenia 

mineralnego lub uprawy wiążącej azot w płodozmianie. 

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za inwentaryzację 

GC bez wniosku o ukierunkowane 
przetwarzanie

Wysoki bez 
nawozów 

naturalnych

Reprezentuje znacznie większe nakłady resztek pożniwnych w 
porównaniu z systemami upraw o średniej zawartości C ze względu 

na dodatkowe praktyki, takie jak: produkcja roślin o wysokiej 
wydajności resztek, stosowanie nawozu zielonego, upraw 

okrywowych, ugorów porośniętych roślinnością, nawadnianie, 
częste stosowanie wieloletnich traw w rocznym płodozmianie, ale 

bez obornika.

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za inwentaryzację 

GC bez wniosku o ukierunkowane 
przetwarzanie

Wysoki z 
nawozami 

naturalnymi

Reprezentuje znacznie wyższy ładunek C w porównaniu z 
systemami upraw o średnim ładunku C ze względu na dodatkową 

praktykę regularnego stosowania nawozu naturalnego.

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za inwentaryzację 

GC bez wniosku o ukierunkowane 
przetwarzanie



Zmiany w gospodarowaniu pastwiskami

Kategoria IPCC Opis IPCC
Dostępność danych 

przestrzennych

Gospodarka 
pastwiskami

Nominalny, 
niezdegradowany

Reprezentuje niezdegradowane i zarządzane w sposób 
zrównoważony pastwiska, ale bez znaczących ulepszeń 

w zarządzaniu

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za 

inwentaryzację GC bez wniosku 
o ukierunkowane przetwarzanie

ulepszony

Oznacza pastwiska, które są zarządzane w sposób 
zrównoważony z umiarkowaną presją wypasu i które 
otrzymują co najmniej jedno działanie poprawiające 

ich stan (np. nawożenie, poprawę gatunkową, 
nawadnianie)

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za 

inwentaryzację GC bez wniosku 
o ukierunkowane przetwarzanie

Umiarkowanie 
zdegradowany

Reprezentuje nadmiernie wypasane lub umiarkowanie 
zdegradowane pastwiska, z nieco obniżoną 

produktywnością (w stosunku do pastwisk rodzimych 
lub nominalnie zarządzanych) i nie otrzymujące 

żadnych nakładów na gospodarkę

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za 

inwentaryzację GC bez wniosku 
o ukierunkowane przetwarzanie

Poważnie zdegradowany

Oznacza poważną długoterminową utratę 
produktywności i pokrywy roślinnej z powodu 

poważnych mechanicznych uszkodzeń roślinności i/lub 
poważnej erozji gleby

Niedostępne dla organu 
odpowiedzialnego za 

inwentaryzację GC bez wniosku 
o ukierunkowane przetwarzanie



Wnioski

✓ Rosnące potrzeby w raportowaniu informacji w sektorze LULUCF – zarówno w 
zakresie szacowania powierzchni gruntów jak i zmian w ich użytkowaniu / 
gospodarce (potencjalna zamiana statystyk krajowych w zakresie użytkowania 
gruntów i ich zmian)

✓ Złożoność tematyki związanej z gruntami podmokłymi stanowi wyzwanie w 
raportowaniu sektora LULUCF (wpływając na możliwość rekalkulacji danych w 
przyszłym raportowaniu)

✓ Produkty wynikające z Inconady mogą stanowić ważny element przyszłego 
raportowania, jednakże istotne tu będzie także wykorzystanie danych pomocniczych



InCoNaDa - consortium

Dziękuję

https://www.inconada.eu/

Marcin Żaczek
Institute of Environmental Protection –
National Research Institute
National Centre for Emissions Management
Marcin.Zaczek@kobize.pl
tel. +48 22 569-65-13 
fax +48 22 569-65-00 
Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
POLAND

Sylwia Waśniewska
Institute of Environmental Protection –
National Research Institute
National Centre for Emissions Management
Sylwia.Wasniewska@kobize.pl
tel. +48 22 569-65-19 
fax +48 22 569-65-00 
Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
POLAND

mailto:Marcin.Zaczek@kobize.pl
mailto:Sylwia.Wasniewska@kobize.pl

