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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 września 2017 r. 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk 595 ) 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 

785, 898, 1089, 1529 i 1566) 

 

Art. 91. 

1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 15 

miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 

klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do 

zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o 

którym mowa w ust. 1. 

2a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza akceptację projektu 

uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. 

3. Sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, 

określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza. 

3a. Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji, zarząd 

województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza lub 

jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych, o 

którym mowa w art. 92. 

4. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, zarząd województwa określa przyczyny 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i informuje ministra 
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właściwego do spraw środowiska o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia 

emisji substancji powodujących te przekroczenia. 

5. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, zarząd województwa, w terminie 15 

miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 

klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do 

zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie 

poziomów docelowych substancji w powietrzu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o 

którym mowa w ust. 5. 

6a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 6, oznacza akceptację projektu 

uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. 

7. Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny albo poziom docelowy 

więcej niż jednej substancji w powietrzu, można sporządzić wspólny program ochrony 

powietrza dotyczący tych substancji. 

8. Jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych poziomów 

substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4, występują 

na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwe zarządy 

województw współdziałają przy sporządzaniu programów ochrony powietrza, o których 

mowa w ust. 3 lub 5, w zakresie wymiany informacji o ewentualnych źródłach 

przekroczeń poziomów substancji w powietrzu oraz przykładowych działaniach mających 

na celu ich ograniczenie. 

9. Zarząd województwa, zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza. 

9a. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony 

powietrza powinien uwzględniać przeprowadzone przez zarząd województwa analizy 

udziału w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu poszczególnych grup źródeł 

emisji tych substancji i określać odpowiednie działania naprawcze w przypadku 

przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych 

substancji. 
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<9aa. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie 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 

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

o której mowa w art. 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 nowo pojawiających 

się technologii, oraz na temat związanych z tym kosztów.> 

9b. Opracowany przez zarząd województwa projekt programu ochrony powietrza powinien 

uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, w tym 

w krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich programach ochrony 

środowiska, regionalnych programach operacyjnych i koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju. 

9c. W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a 

standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany 

opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie 

uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim 

działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w 

szczególności osoby starsze i dzieci. 

9d. Po określeniu krajowego celu redukcji narażenia, zarząd województwa jest obowiązany 

opracować projekt aktualizacji programu ochrony powietrza, określając dodatkowe 

działania mające na celu osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 

9e. Przepisy dotyczące trybu przyjmowania programu ochrony powietrza stosuje się 

odpowiednio do jego aktualizacji. 
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10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań 

krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony 

powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także zakres zagadnień, które 

powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach, biorąc pod uwagę cele 

tych programów i planów oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i ochrony 

środowiska. 

11. (uchylony). 

 

Art. 145. 

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do: 

1)   dotrzymywania standardów emisyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3 pkt 3 i 4, z uwzględnieniem warunków uznawania ich za 

dotrzymane, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 

lit. a, oraz stałych lub przejściowych odstępstw od standardów emisyjnych, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. c; 

2)   dotrzymywania standardów emisyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 169 ust. 3 pkt 3 lit. a; 

3)   zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji, polegającej w szczególności na: 

a)  stosowaniu paliw, surowców lub materiałów zapewniających ograniczanie ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko, 

b)  podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach 

technologicznych i operacjach technicznych lub w pracy urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję, w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska [;] <,> 

<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 1, w celu przywrócenia zgodności z tymi standardami w jak najkrótszym 

czasie;> 

4)   postępowania w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 

ust. 3 pkt 5 lit. e, w przypadku zakłóceń w pracy urządzeń ochronnych ograniczających 

emisję; 
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5)   wstrzymania podawania odpadów do spalania lub współspalania lub zatrzymania 

instalacji i urządzenia spalania lub współspalania odpadów, w przypadkach, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. f; 

6)   stosowania paliw, surowców lub materiałów, w tym substancji lub mieszanin, zgodnie z 

wymaganiami lub ograniczeniami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. g; 

7)   stosowania rozwiązań technicznych, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. h; 

8)   przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia, wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska lub ministrowi właściwemu do spraw środowiska: 

a)  informacji o niedotrzymaniu standardów emisyjnych oraz o odstępstwach od standardów 

emisyjnych, 

b)  informacji lub danych dotyczących warunków lub wielkości emisji, a także działań 

zmierzających do ograniczenia emisji, w tym realizacji planu obniżenia emisji 

-   w przypadkach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 

lit. i. 

 

Art. 145a. 

1. Organ właściwy do wydania pozwolenia, 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 w art. 146a ust. 1 lub 146b ust. 1 i 3, przekazuje niezwłocznie te 

informacje, dane, deklaracje lub dokumenty wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska.] 

<1. 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 w art. 146a ust. 1, art. 

146b ust. 1 i 3, art. 146j ust. 1 lub art. 146k ust. 1, przekazuje niezwłocznie te 

informacje, dane, deklaracje lub dokumenty wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska.> 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który otrzymał od użytkownika urządzenia 

informacje lub dane w trybie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. i, przekazuje niezwłocznie te 

informacje lub dane ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 
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1. Organ właściwy do wydania pozwolenia, 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 w art. 146a ust. 1 lub 146b ust. 1 i 3, przekazuje niezwłocznie 

te informacje, dane, deklaracje lub dokumenty wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który otrzymał od użytkownika urządzenia 

informacje lub dane w trybie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. i, przekazuje niezwłocznie te 

informacje lub dane ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

 

Art. 146a. 

1. Dla źródła spalania paliw, w przypadku którego prowadzący instalację złożył organowi 

właściwemu do wydania pozwolenia, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r., pisemną 

deklarację, że źródło będzie użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., a czas 

użytkowania źródła, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., nie 

przekroczy 17 500 godzin, jeżeli spełnia ono następujące warunki: 

1)   pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 7 stycznia 2013 r. lub wniosek o 

wydanie takiego pozwolenia został złożony przed tym dniem, i źródło zostało oddane 

do użytkowania nie później niż w dniu 7 stycznia 2014 r., 

2)   całkowita nominalna moc cieplna źródła, ustalona z uwzględnieniem pierwszej i 

drugiej zasady łączenia, jest nie mniejsza niż 50 MW, 

3)   źródło ani żadna z jego części, które będą eksploatowane po dniu 31 grudnia 2015 r., 

nie zostały zgłoszone, do dnia 30 czerwca 2004 r., w pisemnej deklaracji złożonej 

organowi właściwemu do wydania pozwolenia, jako źródło, które będzie użytkowane 

nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r., i którego czas użytkowania w okresie od 

dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin 

-   obowiązują - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. lub w 

okresie krótszym, jeżeli limit czasu użytkowania źródła wynoszący 17 500 godzin 

zostanie wykorzystany przed dniem 31 grudnia 2023 r. - wielkości dopuszczalnej 

emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wielkości 

dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki lub 

stopnie odsiarczania, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym jako 

obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r. 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Czas użytkowania 17 500 godzin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 32 000 godzin, w 

przypadku źródła spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej większej niż 1500 

MW, ustalonej z uwzględnieniem pierwszej zasady łączenia, którego użytkowanie 

rozpoczęto przed dniem 31 grudnia 1986 r. i które jest opalane lokalnymi paliwami 

stałymi o wartości opałowej poniżej 5800 kJ/kg, zawartości wilgoci powyżej 45% 

wagowo, połączonej zawartości wilgoci i popiołu powyżej 60% wagowo i zawartości 

tlenku wapnia w popiele powyżej 10%. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dla źródła spalania paliw o całkowitej nominalnej 

mocy cieplnej większej niż 500 MW, ustalonej z uwzględnieniem pierwszej i drugiej 

zasady łączenia, opalanego paliwem stałym, dla którego pierwsze pozwolenie na budowę 

wydano po dniu 1 lipca 1987 r., wielkość dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku 

azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 

grudnia 2023 r. nie może być wyższa niż 200 mg/m
3
u. 

4. Jeżeli źródło spalania paliw, o którym mowa w ust. 1 i 2, lub część tego źródła, będą 

eksploatowane po dniu 31 grudnia 2023 r. lub po dniu, w którym wykorzystany zostanie 

limit czasu użytkowania odpowiednio 17 500 albo 32 000 godzin, to przy określaniu 

wielkości dopuszczalnej emisji na okres po tych dniach źródło to uznaje się za źródło 

oddane do użytkowania po dniu 7 stycznia 2014 r. 

<5. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być spalane odpady 

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

ust. 3.> 

 

Art. 146b. 

1. Dla źródła spalania paliw, w przypadku którego prowadzący instalację złożył organowi 

właściwemu do wydania pozwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez źródło spalania paliw następujących warunków: 

1)   pierwsze pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 27 listopada 2002 r. lub 

wniosek o wydanie takiego pozwolenia został złożony przed tym dniem, i źródło 

zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r., 

2)   całkowita nominalna moc cieplna, ustalona z uwzględnieniem pierwszej i drugiej 

zasady łączenia, jest nie mniejsza niż 50 MW i nie większa niż 200 MW, 

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

ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody 
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-   obowiązują - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do czasu spełniania warunków, o 

których mowa w pkt 2 i 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. - 

wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na 

dwutlenek azotu, wielkości dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej 

emisji dwutlenku siarki lub stopnie odsiarczania, które zostały określone w 

pozwoleniu zintegrowanym jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1, zawierają 

informacje lub dane dotyczące w szczególności: 

1)   całkowitej nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw; 

2)   obowiązujących standardów emisyjnych lub stopni odsiarczania; 

3)   określonych w pozwoleniu zintegrowanym wielkości dopuszczalnych emisji tlenku 

azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, pyłu i dwutlenku siarki 

lub stopni odsiarczania; 

4)   rodzaju stosowanego paliwa; 

5)   udziału ciepła dostarczonego do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub 

gorącej wody w produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle spalania paliw, 

wyrażonego w procentach. 

3. Prowadzący instalację, o którym mowa w ust. 1, przekazuje organowi właściwemu do 

wydania pozwolenia, 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, wyrażonego w 

procentach. 

<4. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być spalane odpady 

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

ust. 3.> 

 

Art. 146c. 

1. Dla źródła spalania paliw, w przypadku którego prowadzący instalację wystąpił w 2012 r. 

do ministra właściwego do spraw środowiska, z wnioskiem o objęcie Przejściowym 

Planem Krajowym, które zostało uwzględnione w wykazie, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 146h, i które spełnia następujące warunki: 
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1)   pierwsze pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 27 listopada 2002 r. lub 

wniosek o wydanie takiego pozwolenia został złożony przed tym dniem, i źródło 

zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r., 

2)   całkowita nominalna moc cieplna źródła, ustalona z uwzględnieniem pierwszej i 

drugiej zasady łączenia, jest nie mniejsza niż 50 MW, 

3)   źródło ani żadna z jego części, które będą eksploatowane po dniu 31 grudnia 2015 r., 

nie zostały zgłoszone, do dnia 30 czerwca 2004 r., w pisemnej deklaracji złożonej 

organowi właściwemu do wydania pozwolenia, jako źródło, które będzie użytkowane 

nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r., i którego czas użytkowania w okresie od 

dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin, 

[4)   nie będą w nim współspalane odpady po dniu 31 grudnia 2015 r.,] 

5)   źródło nie jest opalane gazami o niskiej wartości opałowej pozyskiwanymi z 

pozostałości po procesach zgazowania lub rafinacji albo z pozostałości po destylacji i 

konwersji w procesie rafinacji ropy naftowej - jeżeli jest eksploatowane w rafinerii 

ropy naftowej 

-   obowiązują - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia spełniania warunków, o 

których mowa w pkt 2-5, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. - w 

odniesieniu do substancji, ze względu na które źródło zostało objęte Przejściowym 

Planem Krajowym, wielkości dopuszczalnej emisji lub stopnie odsiarczania, które 

zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowiązujące w dniu 31 

grudnia 2015 r. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dla źródła spalania paliw o całkowitej nominalnej 

mocy cieplnej większej niż 500 MW, ustalonej z uwzględnieniem pierwszej i drugiej 

zasady łączenia, opalanego paliwem stałym, dla którego pierwsze pozwolenie na budowę 

wydano po dniu 1 lipca 1987 r., wielkość dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku 

azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 

czerwca 2020 r., nie może być wyższa niż 200 mg/m
3
u. 

<3. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być spalane odpady 

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

ust. 3.> 
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Art. 146e. 

<1.>Prowadzący instalację może cofnąć wniosek, o którym mowa w art. 146c ust. 1; o 

cofnięciu wniosku prowadzący instalację informuje ministra właściwego do spraw 

środowiska oraz organ właściwy do wydania pozwolenia. 

<2. Informację o cofnięciu wniosku, o którym mowa w art. 146c ust. 1, 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 w terminie do dnia 1 czerwca roku 

poprzedzającego rok, w którym zmiana ma być uwzględniona.> 

 

Art. 146f. 

1. Projekt Przejściowego Planu Krajowego jest opracowywany przez ministra właściwego do 

spraw środowiska, przyjmowany w drodze uchwały Rady Ministrów i przedkładany do 

zaakceptowania przez Komisję Europejską. 

2. Po zaakceptowaniu projektu Przejściowego Planu Krajowego przez Komisję Europejską, 

Rada Ministrów przyjmuje w drodze uchwały Przejściowy Plan Krajowy. 

3. Przejściowy Plan Krajowy obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 

2020 r. 

4. Przejściowy Plan Krajowy zawiera: 

1)   wykaz źródeł spalania paliw wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów 

eksploatacyjnych; 

2)   maksymalne emisje substancji dla źródła spalania paliw - roczne dla lat 2016-2019 i 

na pierwsze półrocze 2020 r.; 

3)   łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł spalania paliw - roczne 

dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.; 

4)   działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania 

maksymalnych emisji substancji, o których mowa w pkt 2; 

5)   sposób monitorowania realizacji Przejściowego Planu Krajowego i sprawozdawania 

do Komisji Europejskiej. 

<5. Projekt zmiany Przejściowego Planu Krajowego nie wymaga akceptacji Komisji 

Europejskiej. 

6. Projekt zmiany Przejściowego Planu Krajowego jest opracowywany przez ministra 

właściwego do spraw środowiska.  
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7. Zmiana Przejściowego Planu Krajowego jest przyjmowana w drodze uchwały Rady 

Ministrów. 

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

informuje Komisję Europejską o zmianie Przejściowego Planu Krajowego.> 

 

<Art. 146j. 

1. Dla źródła spalania paliw, w przypadku którego prowadzący instalację złożył 

organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia, w 

terminie do dnia 1 stycznia 2024 r., dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

źródło spalania paliw następujących warunków: 

1) 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 źródła jest 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 1 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/m3u, 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. 1 – określone w decyzji, o której 

mowa w art. 154 ust. 1a, 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 
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dwutlenku siarki nie wyższa niż standard emisyjny tej substancji obowiązujący 

w dniu 31 grudnia 2024 r. albo wartość 1100 mg/m3u, w zależności od tego, 

która z tych wartości jest niższa. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1, zawierają 

informacje lub dane dotyczące w szczególności: 

1) 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. 1, i: 

1) w terminie do dnia 1 lipca 2024 r.: 

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

spalania paliw warunków, o których mowa w ust. 1 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. 1 – wszczyna postępowanie o wydanie 

decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1a;  

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. 1a, warunki oraz odpowiednio wielkości 

dopuszczalnej emisji albo wielkości emisji, uwzględniając wymagania, o których 
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mowa w ust. 1, oraz potrzebę zapewnienia w okresie, o którym mowa w ust. 1, 

dotrzymywania dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu poza 

terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, a także osiągnięcia 

wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. 

4. Prowadzący instalację, o którym mowa w ust. 1, 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. 1, nie mogą być spalane odpady 

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

ust. 3. 

Art. 146k. 

1. Dla źródła spalania paliw, w przypadku którego prowadzący instalację złożył 

organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia, w 

terminie do dnia 1 stycznia 2024 r., dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

źródło spalania paliw następujących warunków:  

1) 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 źródła jest 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 sieci gazowej wysokich 

ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch 

sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego wyznaczony na 

podstawie art. 9h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566) 

– obowiązują – w okresie od dnia 1 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 
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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 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 w art. 152 ust. 1 – określone w decyzji, o której 

mowa w art. 154 ust. 1a, 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. 1, zawierają 

w szczególności informacje lub dane: 

1) o których mowa w art. 146j ust. 2 pkt 1–4; 

2) potwierdzające, że prowadzący tłocznię gazu niezbędną do zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony krajowego systemu przesyłu gazu świadczy usługę na 

podstawie decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo energetyczne. 

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

dokumenty, o których mowa w ust. 1, i: 

1) w terminie do dnia 1 lipca 2024 r.: 

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

spalania paliw warunków, o których mowa w ust. 1 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, o którym mowa w art. 152 ust. 1 – wszczyna postępowanie o wydanie 

decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1a;  
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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. 1a, warunki oraz odpowiednio wielkości 

dopuszczalnej emisji albo wielkości emisji obowiązujące w okresie, o którym 

mowa w ust. 1, oraz po zakończeniu tego okresu, uwzględniając wymagania, 

o których mowa w ust. 1. 

4. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być spalane odpady 

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

ust. 3.> 

 

Art. 147. 

1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych 

pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody. 

2. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów 

wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub 

energii. 

3. Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 1 i 2, może być 

związany z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc instalacji albo 

urządzenia. 

3a. Jeżeli wykonane przez prowadzącego instalację do termicznego przekształcania odpadów 

pomiary wykażą, że zostały przekroczone dopuszczalne wielkości emisji do wód, 

ustanowione w odrębnych przepisach, prowadzący instalację jest obowiązany w ciągu 24 

godzin od momentu stwierdzenia przekroczenia tych emisji powiadomić o tym organ 

ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia 

zintegrowanego. 

4. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja 

wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów 

wielkości emisji z tej instalacji. 

<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 1 

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.> 
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5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od 

zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy do 

wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin. 

<5a. 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 dnia 

zakończenia rozruchu tego źródła.> 

6. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania 

wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od 

zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

 

Art. 152. 

1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 

środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

3)   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 

świadczonych usług; 

4)   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 

5)   wielkość i rodzaj emisji; 

6)   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji; 

7)   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

8)   (uchylony). 

2a. (uchylony). 

<2b. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 

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

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 

zgłoszenie powinno zawierać także informacje o: 

1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub 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; 
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4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania 

paliw, 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 spalania paliw rozpoczęto przed 

dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.; 

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym 

w procentach. 

2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 

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

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego 

czas użytkowania liczony jako średnia krocząca: 

1) 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 ciągu roku, a jeżeli jest to 

źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia 

nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu 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 ciągu roku 

– do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu 

użytkowania.> 

3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia 

przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis art. 64 ust. 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 
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4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny 

można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli: 

1)   eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów 

emisyjnych lub standardów jakości środowiska; 

2)   instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 

pkt 1 i 2. 

5. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już 

ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od 

dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. 

6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany: 

1)   przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: 

a)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, 

b)  zakończeniu eksploatacji instalacji, 

[c)  zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2;] 

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

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

2)   dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma 

charakter istotnej zmiany. 

<6a. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplej nie mniejszej niż 1 

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

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 

prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania: 

1) informacji, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i art. 152a ust. 1 pkt 1, oraz decyzji, o 

której mowa w art. 154 ust. 1a – przez okres eksploatacji źródła spalania paliw;  

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, 
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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. W takim przypadku organ właściwy do przyjęcia 

zgłoszenia wzywa prowadzącego instalację do przekazania mu tych informacji, 

decyzji lub dokumentów.> 

7. Informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, należy przedłożyć w terminie 14 dni 

odpowiednio od dnia: 

1)   rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji; 

2)   zakończenia eksploatacji instalacji; 

[3)   zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2.] 

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

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

7a. Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 6 pkt 2, oraz 

informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem 

zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także 

państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 

8. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na 

wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. 
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9. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu, o których 

mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji, 

uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego 

oddziaływania instalacji na środowisko. 

 

<Art. 152a. 

1. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie 

mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej 

zasady łączenia: 

1) informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia 

oraz wszczyna postępowanie o wydanie decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1a;  

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

2 pkt 1 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 w art. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286, 

1566 i …). 

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

którym mowa w ust. 1, jest liczony od upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o 

którym mowa w art. 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 w art. 152 ust. 6 pkt 1.> 

 

Art. 154. 

1. Organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony 

środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile 

jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska. 

<1a. W przypadku instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1, 

której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 

1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, 
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organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia ustala, w drodze decyzji, wymagania w 

zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności 

warunki i wielkości emisji.> 

[2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 188 stosuje się odpowiednio. 

3. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z 

urzędu.] 

<2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1 i 1a, przepisy art. 188 stosuje się odpowiednio. 

3. Postępowanie o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 1a, wszczyna się z 

urzędu.> 

 

Art. 157a. 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1)   cieple użytkowym - rozumie się przez to ilość ciepła wytwarzanego w źródle spalania 

paliw obejmującą ciepło zużywane w zakładzie, w którym jest zlokalizowane źródło 

spalania paliw, na cele grzewcze lub przemysłowe niezwiązane z produkcją energii 

elektrycznej i ciepła oraz ciepło przeznaczone dla odbiorców zewnętrznych na cele 

grzewcze lub przemysłowe; 

2)   cieple dostarczanym do publicznej sieci ciepłowniczej - rozumie się przez to tę część 

ciepła użytkowego, która jest przekazywana poza teren zakładu, w którym jest 

zlokalizowane źródło spalania paliw, z wyjątkiem ciepła, które jest dostarczane do 

innych zakładów mających bezpośrednie połączenie ze źródłem spalania paliw; 

3)   czasie użytkowania źródła spalania paliw - rozumie się przez to wyrażony w 

godzinach czas, w którym pracuje źródło spalania paliw lub część źródła spalania 

paliw, odprowadzając substancje do powietrza, z wyłączeniem okresów rozruchu i 

wyłączania, które są ustalane z uwzględnieniem specyficznych procesów oraz 

parametrów operacyjnych pozwalających na określenie momentu zakończenia 

rozruchu i rozpoczęcia wyłączania źródła spalania paliw oraz decyzji wykonawczej 

Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej określenia okresów rozruchu i wyłączania 

do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji 

przemysłowych (Dz. Urz. UE L 123 z 09.05.2012, str. 44); 

4)   lokalnych paliwach stałych - rozumie się przez to naturalnie występujące paliwa stałe 

wydobywane lokalnie i spalane w źródle spalania paliw specjalnie zaprojektowanym 

dla tego rodzaju paliw; 
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5)   nominalnej mocy cieplnej - rozumie się przez to ilość energii wprowadzanej w paliwie 

do źródła spalania paliw w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu; 

6)   stopniu odsiarczania - rozumie się przez to wyrażony w procentach stosunek różnicy 

między masą siarki zawartej w paliwie wprowadzonym do źródła spalania paliw w 

określonym czasie a masą siarki zawartej w gazach odlotowych odprowadzonych do 

powietrza w tym czasie do masy siarki zawartej w paliwie wprowadzonym do źródła 

spalania paliw w tym czasie; 

7)   źródle spalania paliw - rozumie się przez to część instalacji spalania paliw będącą 

stacjonarnym urządzeniem technicznym, w którym następuje utlenianie paliw w celu 

wytworzenia energii. 

2. Źródłem spalania paliw jest także zespół dwóch lub większej liczby źródeł spalania paliw, 

o których mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadkach gdy: 

1)   gazy odlotowe z tych źródeł spalania paliw są odprowadzane do powietrza przez 

wspólny komin i całkowita nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW; 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 tych części źródła spalania paliw, 

których nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 15 MW (pierwsza zasada 

łączenia); 

2)   dwa lub więcej źródeł spalania paliw, dla których pierwsze pozwolenie na budowę 

wydano po dniu 30 czerwca 1987 r., lub dla których wniosek o wydanie takiego 

pozwolenia został złożony po tym dniu, i dla których całkowita nominalna moc 

cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW, zostały zainstalowane w taki sposób, że 

uwzględniając parametry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe 

mogłyby być, w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia, 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 tych 

części źródła spalania paliw, których nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 15 

MW (druga zasada łączenia) [.] <;> 

<3) dwa lub więcej źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 

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 
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użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r., do których nie ma zastosowania pkt 1 albo 

2, i które odprowadzają gazy odlotowe przez wspólny 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).> 

 

Art. 169. 

1. [Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, mając na uwadze osiągnięcie celów, o których mowa w art. 166, określi, w 

drodze rozporządzenia:] 

<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:> 

1)   oznaczenie numeryczne lub cechy produktów pozwalające na identyfikację produktu 

lub grupy produktów lub ich nazwy; 

2)   szczegółowe wymagania dla poszczególnych produktów lub grup produktów; 

<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;> 

3)   dla zawierających lotne związki organiczne - niektórych farb i lakierów 

przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, 

wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz 

mieszanin do odnawiania pojazdów: 

a)  dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych w 

tych produktach, które warunkują dopuszczenie wprowadzania ich do obrotu, 
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b)  zakres informacji zamieszczanych na etykietach tych produktów, 

c)  metody badań, zgodnie z którymi należy określać maksymalną zawartość lotnych 

związków organicznych w produktach, 

d)  Program Kontroli, o którym mowa w art. 168a ust. 2 zawierający: 

–  sposób i częstotliwość sprawdzania przestrzegania wymagań, o których mowa w lit. a i 

b, 

–  kryteria wyboru podmiotów objętych kontrolą w danym roku, 

–  sposób przekazywania informacji i danych o wynikach kontroli, o której mowa w art. 

168a ust. 3, oraz informacji i danych, o których mowa w art. 168a ust. 4. 

2. (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, mając na uwadze osiągnięcie celów, o których mowa w art. 166, może 

określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje substancji, które powinny być wykorzystywane do produkcji określonych 

produktów lub których wykorzystywanie jest zabronione; 

2)   dopuszczone do stosowania rozwiązania techniczne; 

3)   właściwości, jakie muszą spełniać określone produkty, w tym: 

a)  standardy emisyjne z urządzeń, 

b)  dopuszczalna lub wymagana zawartość określonych substancji w produkcie, 

c)  zakaz występowania określonych substancji w produkcie, 

d)  cechy i parametry produktu; 

4)   terminy, w których poszczególne wymagania zaczynają obowiązywać poszczególne 

produkty lub grupy produktów. 

4. Przepisu ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się do urządzeń spalania lub współspalania odpadów, 

dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

146 ust. 3. 

 

Art. 184. 

1. Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217, na wniosek 

prowadzącego instalację. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać: 

1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 
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1a)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu 

odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za 

eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku 

określonym w art. 183b; 

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

3)   informację o tytule prawnym do instalacji; 

4)   informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 

5)   ocenę stanu technicznego instalacji; 

6)   informację o rodzaju prowadzonej działalności; 

7)   opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 

8)   blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia 

wymagań ochrony środowiska; 

9)   informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w 

trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od 

normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; 

10a)  warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment 

zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji; 

11)  informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach 

odbiegających od normalnych; 

12)  informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; 

13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów 

było wymagane; 

14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla 

instalacji; 

15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na 

celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w 

okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin 

zakończenia tych działań; 
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16)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z 

punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub 

ewidencjonowania wielkości emisji; 

17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 

części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest 

przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 

17a)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na 

określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania 

czasu tej eksploatacji; 

17b)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w 

art. 191a; 

18)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 

2a. Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o 

których mowa w ust. 2 pkt 11-15. 

2b. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 

1 pkt 4, zawiera dodatkowo: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z 

uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 

3)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania 

w ciągu roku; 

4)   wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

5)   opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

6)  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. 

<2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 

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: 
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1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub 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 spalania 

paliw, 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 spalania paliw rozpoczęto przed 

dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.; 

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym 

w procentach. 

2d. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 

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: 

1) 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 ciągu roku, a jeżeli 

jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia 

nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu 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 ciągu roku 
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– 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 1 

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, prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania: 

1) 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 
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pozwolenia wzywa prowadzącego instalację do przekazania mu tych decyzji, 

informacji lub dokumentów.> 

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w 

sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o 

których mowa w art. 143. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 

1)   dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w 

obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 

2)   (uchylony); 

3)   streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

4)   (uchylony). 

4a.  Do wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków należy 

dołączyć informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4b.  Do wniosku o przedłużenie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

5. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i art. 

221. 

 

<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, dotyczącego źródła spalania 

paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, 

ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 

pkt 3, przekazuje w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 184 ust. 2 

pkt 1 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.> 
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<DZIAŁ IVb 

Rejestr średnich źródeł spalania paliw 

 

Art. 236e. 

1. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami 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 1 MW i mniejszej niż 50 

MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a 

ust. 2 pkt 3:  

1) o których mowa w art. 152 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2b, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania prowadzącego instalację, a także wynikające z oświadczenia, 

o którym mowa w art. 152 ust. 2c – w przypadku źródła spalania paliw będącego 

częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1; 

2) o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2c, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania prowadzącego instalację, a także wynikające z oświadczenia, 

o którym mowa w art. 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.> 

 

Art. 342. 

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących 

eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie 

ze złożoną informacją,podlega karze grzywny. 

[2. Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o 

którym mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem 

terminu do wniesienia sprzeciwu.] 

<2. Tej samej karze podlega, kto: 



- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 

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

wniesienia sprzeciwu; 

2) narusza warunki decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1 lub 1a, określającej 

wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji 

wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1.> 

 

 

USTAWA 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 2017 r. poz. 1405 i 1566) 

 

 

Art. 25. 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także: 

1)   przez ministra właściwego do spraw środowiska: 

a)  (uchylona), 

b)  z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 

–  krajowy plan gospodarki odpadami, 

–  sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami, 

c)  informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach 

międzynarodowych, które dotyczą ochrony środowiska, a także raporty z wykonania 

tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne, 

d)  porozumienia dotyczące ochrony środowiska, 

e)  z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych: 

–  Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy, 

–  Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o 

którym mowa w art. 15v tej ustawy, 

–  Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym 

mowa w art. 34 tej ustawy, 

–  Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do 

Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy, 
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–  Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w 

art. 50 tej ustawy, 

f)  z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne: 

–  krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 

tej ustawy, 

–  sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o 

którym mowa w art. 43 ust. 4 tej ustawy; 

2)    przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych, o której mowa w 

art. 128 ust. 1; 

3)   przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: 

a)  Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 236a 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

b)  raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 20 

lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; 

<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;> 

4)   przez marszałka województwa: 

a)  z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 

–  wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej 

ustawy, 

–  raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

–  program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy, 

–  decyzje w sprawie odroczenia i wyłączenia ze stosowania określonych poziomów 

dopuszczalnych substancji do powietrza, o których mowa w art. 91b ust. 4 tej ustawy, 

–  plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy, 

–  programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej 

ustawy, 

–  decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 

181 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 

b)  z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 

–  rejestr, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 49 ust. 7 tej ustawy, 



- 33 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

–  wojewódzki plan gospodarki odpadami, 

–  sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5)   przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - akty prawa miejscowego, 

o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

5a)  przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - decyzje udzielające lub 

zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

6)   przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji 

niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska; 

7)   przez starostę: 

a)  z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 

–  powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, 

–  raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

–  programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej 

ustawy, 

–  decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 

181 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 

b)  (uchylona); 

8)   przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta: 

a)  z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 

–  gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, 

–  raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 

18 ust. 2 tej ustawy, 

b)  (uchylona); 

9)   przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. - Prawo atomowe: 

a)  informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu 

jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie 

izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do 

środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, 

powodujących powstanie zagrożenia, 
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b)  roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych, 

c)  informacje o stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, 

ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko, 

d)  informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji 

promieniotwórczych ze składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska, 

e)  informacje o zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych 

powodujących powstanie zagrożenia 

-   z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów 

jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

10)  przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040): 

a)  informacje o funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej, 

b)  roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej 

- z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

 

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286 i 1566) 

 

Art. 3. 

1. Tworzy się Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, zwany dalej 

"Krajowym ośrodkiem". 

2. Do zadań Krajowego ośrodka należy: 

1)   wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowego systemu 

bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach 

gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą"; 
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2)   zarządzanie zbiorem rachunków w rejestrze Unii podlegających jurysdykcji 

Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 12 czerwca 

2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 

poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948); 

3)   opiniowanie wniosków o wydanie listu popierającego oraz wniosków o wydanie listu 

zatwierdzającego realizację projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   prowadzenie wykazu projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy popierające lub listy zatwierdzające; 

5)   prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów; 

6)   sporządzanie raportów, sprawozdań i prognoz dotyczących wielkości emisji; 

7)   opracowywanie metodyki ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów 

instalacji lub aktywności oraz metodyki wyznaczania wskaźników emisji na 

jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub surowca; 

8)   opracowywanie wskaźników emisji na jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego 

paliwa lub surowca; 

9)   monitorowanie działań związanych z realizacją projektów wspólnych wdrożeń i 

projektów mechanizmów czystego rozwoju oraz innych projektów powodujących 

redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych; 

10)  administrowanie systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o 

którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych, w szczególności: 

a)  prowadzenie, w postaci elektronicznej, bazy danych zawierającej informacje o 

instalacjach, z których emisja gazów cieplarnianych jest objęta systemem, niezbędne 

do opracowania wykazów, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 29 ust. 1 i art. 41 ust. 

1, oraz informacji, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 41 ust. 2, art. 70 ust. 12, art. 

71 ust. 11, art. 72 ust. 7 i art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a także monitorowanie 

sposobu wywiązania się przez prowadzących instalacje z obowiązków związanych z 

systemem, 

b)  pełnienie funkcji prowadzącego aukcję uprawnień do emisji w rozumieniu art. 3 pkt 20 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 

harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na 



- 36 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami do 

emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, 

z późn. zm.), 

c)  prowadzenie, w postaci elektronicznej, bazy danych zawierającej informacje o 

operatorach statków powietrznych wykonujących operacje lotnicze objęte systemem, 

niezbędne do monitorowania sposobu wywiązania się przez operatorów statków 

powietrznych z obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie, 

d)  obliczanie całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji dla instalacji, o której mowa 

w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych, 

e)  opiniowanie planów monitorowania wielkości emisji i planów poboru próbek, o 

których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 

f)  opiniowanie planów monitorowania w zakresie emisji z operacji lotniczych, 

dokumentów uzupełniających i informacji, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych oraz uproszczonych planów monitorowania w zakresie emisji z 

operacji lotniczych i planów monitorowania odnoszących się do monitorowania i 

raportowania w zakresie danych dotyczących tonokilometrów, o których mowa w art. 

74 ust. 2 i 3 tej ustawy, 

g)  sprawdzanie wniosków o przydział uprawnień do emisji dla instalacji nowej, 

h)  sprawdzanie informacji w zakresie znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej, 

i)  opracowywanie wykazu instalacji, które zaprzestały działalności, 

j)  obliczanie dostosowanej rocznej liczby uprawnień do emisji dla instalacji, w których 

nastąpiło częściowe zaprzestanie działalności, 

k)  zbieranie danych i opracowywanie analiz dotyczących systemu, 

l)  opracowywanie sprawozdań dotyczących systemu w zakresie emisji gazów 

cieplarnianych z instalacji i z wykonywanych operacji lotniczych, 

m)  przeprowadzanie oceny raportów na temat wielkości emisji w zakresie kompletności 

zawartych w nich danych, poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz zgodności 

zawartych w nich ustaleń z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z 

dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji 
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gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 12.07.2012, str. 30) i z zatwierdzonym planem 

monitorowania, 

n)  udzielanie wyjaśnień, opracowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych 

oraz prowadzenie szkoleń dotyczących funkcjonowania systemu, 

o)  współpraca z organami administracji publicznej w zakresie związanym z 

funkcjonowaniem systemu oraz realizacją zobowiązań międzynarodowych w zakresie 

systemu, 

p)  opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, projektów aktów 

prawnych i dokumentów dotyczących funkcjonowania systemu, 

q)  sporządzanie wykazów prowadzących instalacje oraz operatorów statków 

powietrznych, którzy naruszyli obowiązki związane z uczestnictwem w systemie, i 

przekazywanie ich właściwym organom, stosownie do art. 94-97 ustawy z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [.] 

<;> 

<11) prowadzenie Rejestru średnich źródeł spalania paliw, o którym mowa w art. 

236e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.> 

2a. Krajowy ośrodek może także wykonywać zadania związane z: 

1)   monitorowaniem działań w zakresie polityki klimatycznej, a także 

przygotowywaniem analiz, przeglądów i ocen jej funkcjonowania; 

2)   prognozowaniem skutków realizacji polityki klimatycznej; 

3)   rozwijaniem narzędzi do wspomagania realizacji celów systemu zarządzania emisjami 

oraz narzędzi do modelowania skutków gospodarczych, finansowych i społecznych 

realizacji polityki klimatycznej; 

4)   integracją systemów sprawozdawczości środowiskowej. 

2b. Krajowy ośrodek współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych 

w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Krajowego ośrodka. 

2c. Krajowy ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej właściwymi w 

sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych oraz rozporządzeń Komisji (UE), o 

których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 
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3. Do zadań Krajowego ośrodka należy także sporządzanie zestawień informacji i raportów, 

w szczególności na potrzeby: 

1)   statystyki publicznej; 

2)   systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

3)   systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych; 

4)   systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków 

azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania; 

5)   sprawozdawczości w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych; 

6)   bieżącej oceny jakości powietrza, w tym analiz modelowych. 

4. Krajowy ośrodek może także, na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie, 

sporządzać zestawienia informacji i raporty, inne niż wskazane w ust. 3, na potrzeby 

organów administracji publicznej oraz organizacji samorządu gospodarczego i organizacji 

pracodawców. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, listę 

zestawień informacji i raportów, o których mowa w ust. 4, sporządzanych na potrzeby 

organów administracji publicznej oraz terminy ich przekazywania, kierując się potrzebą 

zapewnienia organom administracji publicznej pełnego i terminowego dostępu do 

informacji na temat wielkości emisji. 

6. Zestawienia informacji i raporty, o których mowa w ust. 3, oraz zestawienia informacji i 

raporty wpisane na listę, o której mowa w ust. 5, są sporządzane na potrzeby organów 

administracji publicznej nieodpłatnie. 


