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Stosownie do postanowie11 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) w załączeniu 

przedkładam proj ekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 

ustaw pod obrady Rady Ministrów. Projekt znajduje się w wykazie prac legislacyj nych Rady 

Ministrów pod numerem UC72. 

Jednocześnie informuję , że przedmiotowy projekt ma na celu wdrożenie do prawa polskiego 

postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia 

emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (zwana 

dalej dyrektywą MCP). Dyrektywa MCP została przyjęta w dniu 25 listopada 2015 r. i powinna być 

przeniesiona do prawa krajowego do dnia 19 grudnia 2017 r. Transpozycja dyrektywy MCP wymaga 

zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Postanowienia dyrektywy MCP konieczne do przeniesienia 

do ustawy - Prawo ochrony środowiska zostały uwzględnione w projekcie ustawy o zmianie ustawy

Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt został opracowany bez uprzedniego 

przyjęcia założeń . 

Uprzejmie wyjaśniam , że projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych 

i opiniowania oraz do uzgodniell międzyresortowych w dniu 31 stycznia 2017 r. Zespół ds. 

Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska K WRiST na posiedzeniu 

w dniu 22 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniował projekt. W toku uzgodniell międzyresortowych uwagi 
do projektu zostały zgłoszone przez: MSZ, MRiF, MSWiA, KPRM i RCL. Wszystkie uwagi zostały 

przeanalizowane, a wymagające wyjaśnienia- omówione w formule uzgodnień dwustronnych. Projekt 

wypracowany przy uwzględnieniu wyników uzgodniell uzyskał pozytywną opinię Mi nistra Spraw 

Zagranicznych o zgodności z prawem Unii Europejskiej , wyrażoną w piśmie z dnia 11 maja 2017 r. , 

znak: DPUE.920.288.20 17.DK. Ze względu na treść i charakter projektu ustawy nie był on 

przedmiotem prac Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji oraz Komitetu Ekonomicznego 

Rady Ministrów. Przedmiotowy projekt nie ma charakteru kluczowego z punktu widzenia gospodarki 

lub rozwoju kraju , jak również nie ma wpływu na sektor finansów publicznych , w szczególności na 

dochody i wydatki budżetu pallstwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. N i e dotyczy on także 

problematyki informatyzacji administracji publicznej , rozwoju społeczellstwa informacyjnego, 

wdrożenia rozwiązań informatycznych, w szczegó lnośc i dotyczących edukacji , ochrony zdrowia 

i podpisu e lektronicznego oraz łączności , a w ramach uzgodniell Ministerstwo Cyfryzacji nie zgłosiło 

uwag do projektu . 



Przedmiotowy projekt został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich, na posiedzeniu 
w dniu 3 l maja 2017 r. W piśmie z dnia l czerwca, znak DKSE.90 11.22.2017 /6/EIP wskazano, że 
Komitet do Spraw Europejskich odnotował nadregułację, której rozstrzygnięcie pozostawiono Stałemu 
Komitetowi Rady Ministrów. W dniu 21 czerwca 2017 r. projekt został przyjęty na posiedzeniu przez 

Stały Komitet Rady Ministrów i zarekomendowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 

W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyła się komisja prawnicza. Poza zmianami redakcyjnymi 
wprowadzono również zmiany legislacyjne oraz doprecyzowujące, w tym m.in.: 
l) W art.l pkt 9 projektowanej ustawy wprowadzono zmiany do art. 146k pkt 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska poprzez doprecyzowanie brzmienia definicji tłoczni 
gazu niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony krajowego systemu przesyłu gazu. 
2) W art. l pkt 18 projektowanej ustawy wprowadzono zmiany do art. 236e ust. 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w zakresie niezamieszczania w Rejestrze średnich 
źródeł spalania paliw adresu zamieszkania prowadzącego instalację. 
3) Do art. 7 projektowanej ustawy dodano przepis przejściowy w celu uregulowania spraw 

wszczętych i niezakończonych dotyczących pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza albo pozwoleń zintegrowanych dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie 
mniejszej niż l MW i mniejszej niż 50 MW. 

Z uwagi na konieczność pilnej transpozycji dyrektywy MCP oraz pilnego wydania rozporządzenia 
na podstawie dełegacj i zawartej w projektowanym art. 169 ust. l, zwracam się 

z uprzejmą prośbą o skierowanie projektu ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów 
na najbliższym posiedzeniu. 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
Departament Rady Ministrów 

RM-10-84-17 04-07-2017 
CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW 

Przedstawiam dokument r~dowy zgłoszony przez 
Ministra Środowiskil - do rozpatrzenia. 

(-) Sekretarz Rady MinJstrów 

Załączniki: 

l) Projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wraz 
z uzasadnieniem i OSR. 
2) Tabela zgodności, 
3) Odwrócona tabela zgodności, 

4) Zestawienie uwag wniesionych w toku uzgodniel'l międzyresortowych wraz ze stanowiskiem 
dotyczącym uwag, 

5) Zestawienie uwag wniesionych w toku konsultacji i opiniowania wraz ze stanowiskiem dotyczącym 
tych uwag. 

6) Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej. 
7) Raport z opiniowania i konsultacji publicznych. 
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PROJEKT z 03.07.2017 r. 

USTAWA 

z dnia ........................ . 

o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1
),l) 

Art. l. W ustawie z dnia 27 kwietnia 200 l r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 91 po ust. 9a dodaje się ust. 9aa i 9ab w brzmieniu: 

"9aa. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawte 

programu ochrony powietrza powinien uwzględniać przeprowadzoną przez zarząd 

województwa analizę w zakresie potrzeby ustalenia wielkości dopuszczalnych emisji 

niższych niż standardy emisyjne określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 
' 

l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, 

o której mowa wart. 157a ust. 2 pkt 3, zlokalizowanych na obszarze, na którym został 

przekroczony poziom dopuszczalny substancji w powietrzu, wyznaczonym w ocenie 

poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art. 89, jeżeli emisja niższa od 

wynikającej ze standardów emisyjnych z tych źródeł przyczyniłaby się do odczuwalnej 

poprawy jakości powietrza na tym obszarze. 

9ab. Przeprowadzając analizę , o której mowa w ust. 9aa, zarząd województwa 

uwzględnia udostępniane przez Komisję Europejską wyniki wymiany informacji 

z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zainteresowanymi branżami 

i organizacjami pozarządowymi na temat poziomów emisji, jakie mogą być osiągnięte 

przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik i nowopojawiających się technologii, 

oraz na temat związanych z tym kosztów."; 

2) w art. 145 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem dodaje się lit. c w 

brzmieniu: 

l ) Niniej sza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zan ieczyszczeń do 
powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 3 13 z 28 .1 1.2015 , str. 22) . 

Z) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

oraz ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji . 
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"c) podejmowaniu odpowiednich działań niezwłocznie po stwierdzeniu 

niedotrzymania standardów emisyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3 pkt 3 i 4, z uwzględnieniem warunków i odstępstw, o których 

mowa w pkt l , w celu przywrócenia zgodności z tymi standardami w jak najkrótszym 

czasie;"; 

3) wart. 145a ust. l otrzymuje brzmienie : 

" l. Organ właściwy do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia, który 

otrzymał informacje lub dane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 

3 pkt 5 lit. i, albo deklaracje, dokumenty lub dane, o których mowa wart. 146a ust. l , 

art. 146b ust. l i 3, art. 146j ust. l lub art. 146k ust. l , przekazuje niezwłocznie te 

informacje, dane, deklaracje lub dokumenty wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska."; 

4) wart. 146a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. l , nie mogą być spalane 

odpady niezaliczone do biomasy w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 

146 ust. 3."; 

5) wart. 146b dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. l , nie mogą być spalane 

odpady niezaliczone do biomasy w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3."; 

6) w art. 146c: 

a) w ust. l uchyla się pkt 4, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. l , nie mogą być spalane 

odpady niezaliczone do biomasy w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3."; 

7) wart. 146e dotychczasową treść oznacza się jako ust. l i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Informację o cofnięciu wniosku, o którym mowa w art. 146c ust. l , albo 

o uzasadnionej potrzebie zmiany Przejściowego Planu Krajowego w innym zakresie, 

prowadzący instalację przekazuje do ministra właściwego do spraw środowiska oraz 

organu właściwego do wydania pozwolenia do dnia l czerwca roku poprzedzającego 

rok, w którym zmiana ma być uwzględniona." ; 

8) wart. 146f dodaje się ust. 5 - 7 w brzmieniu: 

, •· l 
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"5. Projekt zmiany Przejściowego Planu Krajowego me wymaga akceptacji 

Komisji Europejski ej. 

6. Zmiana Przejściowego Planu Krajowego jest przyjmowana w drodze uchwały 

Rady Ministrów. 

7. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw 

środowiska informuje Komisję Europejską o zmianie Przejściowego Planu Krajowego."; 

9) po art. 146i dodaje się art. 146j i art. 146k w brzmieniu: 

"Art. 146j. l. Dla źródła spalania paliw, w przypadku którego prowadzący 

instalację złożył organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub do przyjęcia 

zgłoszenia, w terminie do dnia l stycznia 2024 r. , dokumenty potwierdzające spełnianie 

przez źródło spalania paliw następujących warunków: 

l) źródło zostało oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r. , 

a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 

2017 r. - zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. , 

2) nominalna moc cieplna źródłajest większa niż 5 MW i mniejsza niż 50 MW, 

3) co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle, 

określone jako średnia krocząca z pięciu lat, stanowi ciepło dostarczone do publicznej 

sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody 

-obowiązują w okresie od dnia l stycznia 2025 r. do czasu spełniania warunków, 

o których mowa w pkt 2 i 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2029 r. , 

w przypadku źródła będącego częścią instalacji wymagająCeJ pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego -

określone w tym pozwoleniu wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku 

azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu oraz pyłu nie wyższe niż wielkości 

dopuszczalnej emisji tych substancji obowiązujące w dniu 31 grudnia 2024 r. , a także 

wielkość dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki nie wyższa niż wielkość dopuszczalnej 

emisji tej substancji obowiązująca w dniu 31 grudnia 2024 r. albo wartość 1100 mg/m3 
u 

w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, a w przypadku źródła będącego 

częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. l - określone 

w decyzji, o której mowa w art. 154 ust. l a, wielkości emisji tlenku azotu i dwutlenku 

azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu oraz pyłu nie wyższe niż standardy emisyjne 

tych substancji obowiązujące w dniu 31 grudnia 2024 r. , a także wielkość emisji 

dwutlenku siarki nie wyższa niż standard emisyjny tej substancji obowiązujący w dniu 
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31 grudnia 2024 r. albo wartość 1100 mg/m3 
u w zależności od tego, która z tych 

wartości jest niższa . 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. l, 

zawierają informacje lub dane dotyczące w szczególności: 

l) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw; 

2) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardów emisyjnych; 

3) w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią instalacji wymagającej 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia 

zintegrowanego - wielkości dopuszczalnych emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu 

w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu określonych w tym 

pozwoleniu; 

4) rodzaju stosowanego paliwa; 

5) udziałów ciepła dostarczonego do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci 

pary lub gorącej wody w produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle spalania 

paliw, w okresie ostatnich pięciu lat, wyrażonych w procentach. 

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia sprawdza 

dokumenty, o których mowa w ust. l , i: 

l) w terminie do dnia l lipca 2024 r.: 

a) informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o spełnieniu przez źródło 

spalania paliw warunków, o których mowa w ust. l i 5, 

b) w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią instalacji wymagająCeJ 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia 

zintegrowanego - wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem 

o wydanie albo zmianę pozwolenia, w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania, 

c) w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią instalacji wymagającej 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. l - wszczyna postępowanie o wydanie 

decyzji, o której mowa w art. 154 ust. l a; 

2) w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. ustala w pozwoleniu na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza albo w pozwoleniu zintegrowanym albo w decyzji, 

o której mowa w art. 154 ust. l a, warunki oraz odpowiednio wielkości dopuszczalnej 

emisji albo wielkości emisji , uwzględniając wymagania, o których mowa w ust. l , oraz 

potrzebę zapewnienia w okresie, o którym mowa w ust. l , dotrzymywania 

dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu poza terenem, do którego 
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prowadzący instalację ma tytuł prawny, a także osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 

środowiska jako całości. 

4. Prowadzący instalację, o którym mowa w ust. l, przekazuje organowi 

właściwemu do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia, w terminie do końca 

lutego każdego roku, dane dotyczące udziału ciepła dostarczonego do publicznej sieci 

ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody w produkcji ciepła użytkowego 

wytwarzanego w źródle spalania paliw, określonego jako średnia krocząca z pięciu lat 

i wyrażonego w procentach. 

5. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. l , nie mogą być spalane odpady 

niezaliczone do biomasy w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 146 

ust. 3. 

Art. 146k. l . Dla źródła spalania paliw, w przypadku którego prowadzący 

instalację złożył organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub do przyjęcia 

zgłoszenia, w terminie do dnia l stycznia 2024 r., dokumenty potwierdzające spełnianie 

przez źródło spalania paliw następujących warunków: 

l) źródło zostało oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r. , 

a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 

2017 r. - zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. , 

2) nominalna moc cieplna źródłajest większa niż 5 MW i mniejsza niż 50 MW, 

3) źródło jest wykorzystywane do napędzania tłoczni gazu niezbędnej do 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony krajowego systemu przesyłu gazu rozumianej 

jako tłocznia eksploatowana na potrzeby s1ec1 gazoweJ wysokich ciśnień, 

z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest 

odpowiedzialny operator sytemu przesyłowego wyznaczony na podstawie art. 9h ust. 1 

ustawy dnia l O kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791 

i l 089) 

- obowiązują - w okresie od dnia l stycznia 2025 r. do czasu spełniania 

warunków, o których mowa w pkt 2 i 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2029 r. , w przypadku źródła będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego -

określone w tym pozwoleniu wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki i pyłu nie 

wyższe niż obowiązujące w tym okresie standardy emisyjne tych substancji oraz 

wielkość dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na 
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dwutlenek azotu nie wyższa niż wielkość dopuszczalnej emisji tych substancji określona 

w pozwoleniu jako obowiązująca w dniu 31 grudnia 2024 r. , a w przypadku źródła 

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa wart. 152 ust. l 

określone w decyzji, o której mowa wart. 154 ust. la, wielkości emisji dwutlenku siarki 

i pyłu nie wyższe niż standardy emisyjne tych substancji obowiązujące w tym okresie 

oraz wielkość emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 

nie wyższa niż standard emisyjny tych substancji obowiązujący w dniu 31 grudnia 

2024 r. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. l , 

zawierają w szczególności informacje lub dane: 

l) o których mowa wart. 146j ust. 2 pkt l- 4; 

2) potwierdzające, że prowadzący tłocznię gazu niezbędną do zapewn1ema 

bezpieczeństwa i ochrony krajowego systemu przesyłu gazu świadczy usługę na 

podstawie decyzji, o której mowa w art. 9h ust. l ustawy z dnia l O kwietnia 1997 r. -

Prawo energetyczne. 

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia sprawdza 

dokumenty, o których mowa w ust. l , i: 

l) w terminie do dnia l lipca 2024 r.: 

a) informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o spełnieniu przez źródło 

spalania paliw warunków, o których mowa w ust. l i 4, 

b) w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią instalacji wymagająCeJ 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia 

zintegrowanego - wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem 

o wydanie albo zmianę pozwolenia, w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania, 

c) w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią instalacji wymagającej 

zgłoszenia- wszczyna postępowanie o wydanie decyzji, o której mowa wart. 154 ust. 

la; 

2) w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. ustala w pozwoleniu na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza albo w pozwoleniu zintegrowanym albo w decyzji, 

o której mowa w art. 154 ust. l a, warunki oraz odpowiednio wielkości dopuszczalnej 

emisji albo wielkości emisji obowiązujące w okresie, o którym mowa w ust. l, oraz po 

zakończeniu tego okresu, uwzględniając wymagania, o których mowa w ust. l . 
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4. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. l , nie mogą być spalane odpady 

niezaliczone do biomasy w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 146 

ust. 3."; 

lO) wart. 147: 

l) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

"4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do nowo zbudowanego lub 

zmienionego w sposób istotny źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie 

mniejszej niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady 

łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 

152 ust. 1."; 

2) po ust. 5 dodaje się ust. Sa w brzmieniu: 

"Sa. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, w odniesieniu do źródła spalania paliw, 

o którym mowa w ust. 4a, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od 

zakończenia rozruchu tego źródła. "; 

11) wart. 152: 

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu: 

"2b. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej 

niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, 

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. l , 

zgłoszenie powinno także zawierać informacje o: 

l) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub działa zakład , 

w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności) ; 

2) numerze REGON prowadzącego instalację ; 

3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 

4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł, dla których 

w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy 

emtsyJne; 

5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, 

z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne; 

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 
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7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest 

znana, dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 

20 grudnia2018 r. albo po dniu 19 grudnia2018 r. ; 

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. 

2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej 

niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, 

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. l , którego 

czas użytkowania liczony jako średnia krocząca: 

l) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 

20 grudnia 2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 

dniem 19 grudnia 2017 r. , oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 

2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w roku, a jeżeli jest to źródło służące 

wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich 

temperatur, nie więcej niż l 000 godzin w roku, 

2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 

19 grudnia 2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 

18 grudnia 2017 r. , oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie 

więcej niż 500 godzin w roku 

- do zgłoszenia należy także dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu 

użytkowania. ", 

b) w ust. 6 w pkt l lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c) zmianie w zakresie danych lub informacji , o których mowa w ust. 2 2b, albo 

objętych oświadczeniem , o którym mowa w ust. 2c;", 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a- 6c w brzmieniu: 

"6a. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplej nie mniejszej 

niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, 

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. l , 

prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania: 

l) informacji, o których mowa w ust. 6 pkt l i art. 152a ust. l pkt l , oraz decyzji, 

o której mowa w art. 154 ust. l a - przez okres eksploatacji źródła; 

2) informacji lub dokumentów dotyczących: 
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a) wyników pomiarów wielkości emisji umożliwiających ocenę dotrzymywania 

standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3, 

b) przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego 

źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz działań podjętych 

w celu przywrócenia zgodności z tymi standardami, 

c) rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle, 

d) potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych 

określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz 

przypadków każdej niesprawności i awarii urządzeń ochronnych, 

e) czasu użytkowania źródła spalania paliw - w przypadku gdy jest to źródło , 

o którym mowa w ust. 2c 

-przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą . 

6b. Informacje, decyzje lub dokumenty, o których mowa w ust. 6a, prowadzący 

instalację udostępnia organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia na każde żądanie . 

6c. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 

dotyczy informacji, decyzji lub dokumentów, o których mowa w ust. 6a, nie stosuje się 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 , z późn. zm.3l) . 

W takim przypadku organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia wzywa prowadzącego 

instalację do przekazania mu tych informacji, decyzji lub dokumentów.", 

d) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 2b, albo 

objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c.", 

12) po art. 152 dodaje się art. 152a w brzmieniu: 

"Art. 152a. l . Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 

nie mmeJszej niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej 

zasady łączenia: 

3
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831 , 961 , 1250, 

1579 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 820. 
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l) informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia 

oraz wszczyna postępowanie o wydanie decyzji , o której mowa wart. 154 ust. la; 

2) przekazuje w postaci elektronicznej informacje, o których mowa wart. 152 ust. 

2 pkt l i 2 oraz ust. 2b, a także wynikające z oświadczenia, o którym mowa w art. 152 

ust. 2c, do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa 

wart. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emiSJami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286). 

2. W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny 

termin, o którym mowa w ust. l , jest liczony od upływu terminu do wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa wart. 152 ust. 4. 

3. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia przekazuje niezwłocznie w postaci 

elektronicznej do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami także 

informacje, o których mowa wart. 152 ust. 6 pkt 1."; 

13) wart. 154: 

a) po ust. l dodaje się ust. la w brzmieniu: 

" la. W przypadku instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa wart. 152 

ust. l , której częściąjest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej 

niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, 

organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia ustala, w drodze decyzji , wymagania w zakresie 

ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji , w szczególności warunki 

i wielkości emisji.", 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2. Do decyzji, o której mowa w ust. l 

odpowiednio. 

l a, przepisy art. 188 stosuje się 

3. Postępowanie o wydanie decyzji , o której mowa w ust. l la, wszczyna się 

z urzędu. "; 

14) w art. 157a w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje s1ę średnikiem dodaje się pkt 3 

w brzmieniu: 

"3) dwa lub więcej źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 

l MW i mniejszej niż 50 MW, oddanych do użytkowania po dniu 19 grudnia 

2018 r. , a jeżeli pozwolenie na ich budowę wydano po dniu 18 grudnia 2017 r. -

oddanych do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. , do których nie ma 

zastosowania pkt l albo 2, i które odprowadzają gazy odlotowe przez wspólny 
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komin lub zostały zainstalowane w taki sposób, że uwzględniając parametry 

techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe mogłyby być, w ocenie 

organu właściwego do wydania pozwolenia lub przyJęCia zgłoszenia, 

odprowadzane przez wspólny komin; w takim przypadku zespół źródeł spalania 

paliw uważa się za jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch lub większej 

liczby części, którego całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę 

nominalnych mocy cieplnych poszczególnych części, przy czym, w przypadku gdy 

suma ta wynosi nie mniej niż 50 MW, przyjmuje się , że całkowita nominalna moc 

cieplna źródła nie osiąga wartości 50 MW (trzecia zasada łączenia) . "; 

15) wart. 169 w ust. l: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzemiennie: 

"Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw środowiska, mając na uwadze potrzebę ograniczania negatywnego 

oddziaływania produktów na środowisko na etapie ich wytwarzania i użytkowania oraz 

po ich zużyciu, w szczególności osiągnięcie celów, o których mowa w art. 166, może 

określić, w drodze rozporządzenia: ", 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) dla niektórych produktów lub grup produktów określonych w przepisach 

wydanych na podstawie pkt 2 - sposób sprawdzania spełniania wymagań, 

o których mowa w tych przepisach, lub metody badań, zgodnie z którymi należy 

stwierdzać spełnianie tych wymagań." ; 

16) w art. 184 po ust. 2b dodaje się ust. 2c- 2g w brzmieniu: 

"2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej 

niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, 

o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia 

zintegrowanego, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o: 

l) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub działa zakład, 

w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Dzisalności) ; 

2) numerze REGON prowadzącego instalację; 

3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 
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4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł, dla których 

w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy 

emisyJne; 

5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, 

z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne; 

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 

7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest 

znana, dowód na to, że użytkowanie źródła rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. 

albo po dniu 19 grudnia 2018 r.; 

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. 

2d. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej 

niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, 

o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia 

zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca: 

l) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 

20 grudnia 2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano 

przed dniem 19 grudnia 2017 r. , oddanego do użytkowania nie później niż 

w dniu 20 grudnia 2018 r. -wynosi nie więcej niż 500 godzin w roku, a jeżeli 

jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia 

nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż l 000 godzin w roku, 

2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 

19 grudnia 2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 

18 grudnia 2017 r. , oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r.- wynosi nie 

więcej niż 500 godzin w roku 

do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie 

o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania. 

2e. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej 

niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, 

o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej 

,. 
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pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia 

zintegrowanego, prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania: 

l) decyzji w sprawie wydania i zmiany pozwolenia- przez okres, na jaki zostało 

wydane pozwolenie; 

2) informacji lub dokumentów dotyczących : 

a) wyników pomiarów wielkości emisji umożliwiających ocenę dotrzymywania 

standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3, 

b) przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego 

źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz działań 

podjętych w celu przywrócenia zgodności z tymi standardami, 

c) rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle, 

d) potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów 

emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 oraz przypadków każdej niesprawności i awarii urządzeń 

ochronnych, 

e) czasu użytkowania źródła spalania paliw - w przypadku gdy jest to źródło , 

o którym mowa w ust. 2d 

-przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą . 

2f. Decyzje, informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 2e, prowadzący 

instalację udostępnia organowi właściwemu do wydania pozwolenia na każde żądanie . 

2g. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 

dotyczy decyzji, informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 2e, nie stosuje się 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko. W takim przypadku organ właściwy do 

wydania pozwolenia wzywa prowadzącego instalację do przekazania mu tych decyzji, 

informacji lub dokumentów."; 

17) po art. 188 dodaje się art. 188a w brzmieniu: 

"Art. 188a. Organ właściwy do wydania pozwolenia, w terminie 30 dni od dnia, 

w którym ostateczna stała się decyzja o wydaniu albo zmianie pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, 
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dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż l MW 

i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której 

mowa wart. 157a ust. 2 pkt 3, przekazuje w postaci elektronicznej informacje, o których 

mowa w art. 184 ust. 2 pkt l i 2 oraz ust. 2c, a także wynikające z oświadczenia, 

o którym mowa w art. 184 ust. 2d, do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania 

emisjami."; 

18) w tytule III po dziale IV a dodaje się dział IVb w brzmieniu: 

"Dział IVb 

Rejestr średnich źródeł spalania paliw 

Art. 236e. l . Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania em1spm1 prowadzi, 

w postaci elektronicznej , Rejestr średnich źródeł spalania paliw. 

2. W Rejestrze średnich źródeł spalania paliw gromadzi się informacje dotyczące 

źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż l MW i mniejszej niż 

50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

wart. 157a ust. 2 pkt 3: 

l) o których mowa w art. 152 ust. 2 pkt l i 2 oraz ust. 2 b, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania prowadzącego instalację , a także wynikające z oświadczenia, o którym 

mowa wart. 152 ust. 2c - w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią instalacji 

wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. l ; 

2) o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt l i 2 oraz ust. 2c, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania prowadzącego instalację , a także wynikające z oświadczenia, o którym 

mowa wart. 184 ust. 2d - w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią instalacji 

wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo 

pozwolenia zintegrowanego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, Krajowy ośrodek bilansowania 

i zarządzania emisjami zamieszcza w Rejestrze średnich źródeł spalania paliw w terminie 

30 dni od dnia ich otrzymania."; 

19) wart. 342 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2 . Tej samej karze podlega, kto: 

l) eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 

152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do 
. . 

wntestema sprzectwu; 
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2) narusza warunki decyzji, o której mowa wart. 154 ust. l lub la, określającej 

wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji 

wymagającej zgłoszenia, o którym mowa wart. 152 ust. 1.". 

Art. 2. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.3
)) wart. 25 w ust. l po pkt 3 dodaje się 

pkt 3a w brzmieniu: 

"3a) przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami - Rejestr średnich 

źródeł spalania paliw, o którym mowa w art. 236e ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska;". 

Art. 3. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emiSJami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286) wart. 3 w ust. 2 w pkt 10 

kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

" 11) prowadzenie Rejestru średnich źródeł spalania paliw, o którym mowa 

wart. 236e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.". 

Art. 4. Tworzy się Rejestr średnich źródeł spalania paliw. 

Art. 5. l. Informacje, o których mowa w: 

l) art. 152 ust. 2 pkt l i 2 oraz ust. 2b, a także wynikające z oświadczeń, o których mowa 

w art. 152 ust. 2c ustawy zmienianej w art. l - w przypadku źródła spalania paliw 

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. l 

ustawy zmienianej w art. l , 

2) art. 184 ust. 2 pkt l i 2 oraz ust. 2c, a także wynikające z oświadczeń , o których mowa w 

art. 184 ust. 2d ustawy zmienianej w art. l - w przypadku źródła spalania paliw 

będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego 

- dotyczące źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż l MW 

i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

wart. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej wart. l , dla którego przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy zostało wydane pozwolenie albo przyjęte zgłoszenie, organ właściwy do 

wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia przekazuje do Krajowego ośrodka 

bilansowania i zarządzania emisjami, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 
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2. Informacje, o których mowa w ust. l, Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania 

emisjami zamieszcza w Rejestrze średnich źródeł spalania paliw w terminie 36 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 6. l. W przypadku gdy organ właściwy do wydania pozwolenia lub do przyjęcia 

zgłoszenia nie posiada informacji lub oświadczeń, o których mowa wart. 152 ust. 2b i 2c 

oraz art. 184 ust. 2c i 2d ustawy zmienianej wart. l , dla źródła spalania paliw o nominalnej 

mocy cieplnej nie mniejszej niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem 

trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. l, 

dla którego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostało wydane pozwolenie na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane albo przyjęte 

zgłoszenie , o którym mowa w art. 152 ust. l ustawy zmienianej w art. l , wzywa 

prowadzącego instalację do przekazania tych informacji lub oświadczeń organowi . 

2. Prowadzący instalację , o której mowa w ust. l , jest obowiązany do przekazania 

organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia informacji lub 

oświadczeń określonych w wezwaniu, o którym mowa w ust. l , w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

3. Kto, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, me przekaże organowi 

właściwemu do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia informacji lub oświadczeń 

określonych w wezwaniu, o którym mowa w ust. l , w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

podlega karze grzywny. 

4. Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 3 następuje w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Art. 7. Do spraw dotyczących pozwoleń na wprowadzania gazów lub pyłów do 

powietrza albo pozwoleń zintegrowanych dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy 

cieplnej nie mniejszej niż l MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej 

zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. l , 

wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 

przepisy ustawy zmienianej wart. l w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 8. Do źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 

2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 

2017 r. - oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. , przepisy art. 

91 ust. 9aa i 9ab ustawy zmienianej wart. l , stosuj e się od dnia: 
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l) l stycznia 2025 r. - do źródła o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW 

i mniejszej niż 50 MW; 

2) l stycznia 2030 r. - do źródła o nominalnej mocy cieplnej me mnieJSZeJ niż 

l MW i nie większej niż 5 MW. 

Art. 9. Dane, o których mowa w art. 146j ust. 4 ustawy zmienianej w art. l , są 

przekazywane po raz pierwszy do końca lutego 2026 r. 

Art. 10. Do źródła spalania paliw będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, 

o którym mowa w art. 152 ust. l ustawy zmienianej w art. l , oddanego do użytkowania przed 

dniem 20 grudnia 2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 

dniem 19 grudnia 2017 r. - oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 

2018 r. , decyzję, o której mowa wart. 1 54 ust. l a ustawy zmienianej wart. l , organ właściwy 

do przyjęcia zgłoszenia wydaje w terminie do dnia: 

l) 31 grudnia 2024 r. - w przypadku źródła o nominalnej mocy cieplnej większej niż 

5MW; 

2) 31 grudnia 2029 r. - w przypadku źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 

l MW i nie większej niż 5 MW. 

Art. 11. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 91 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. l zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa 

miejscowego wydanych na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy zmienianej wart. l i mogą być 

zmieniane na podstawie tego przepisu. 

Art. 12. l. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 146h 

ustawy zmienianej w art. l zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 146h ustawy zmienianej w art. l i mogą być 

zmieniane na podstawie tego przepisu. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 169 ust. l ustawy 

zmienianej w art. l zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 169 ust. l ustawy zmienianej w art. l w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu. 

Art. 13 . Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

l) art. l pkt 15, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. l pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2018 r. ; 
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3) art. 4, który wchodzi w życie z dniem l stycznia 2019 r. 
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