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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 595) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem przekazanej Senatowi ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw jest przeniesienie do polskiego porządku prawnego  

niektórych postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 

25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza 

ze średnich obiektów energetycznego spalania, zwanej dalej „dyrektywą MCP”. Dyrektywa 

ta dotyczy tzw. średnich źródeł spalania paliw, tj. źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie 

mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. W art. 2 dyrektywy MCP stwierdzono jednak, 

że ma ona zastosowanie także do połączeń nowych średnich źródeł spalania paliw, w tym 

połączeń, w przypadku których całkowita nominalna moc cieplna wynosi nie mniej niż 

50 MW, do których nie stosuje się przepisów rozdziału III dyrektywy 2010/75/UE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 

przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), zwanej dalej 

„dyrektywą IED”. Dyrektywa MCP wprowadza wymóg objęcia średnich źródeł systemem 

pozwoleń lub rejestracji, dopuszczalnymi wielkościami emisji i obowiązkiem monitorowania 

emisji, jak również wymóg prowadzenia Rejestru tych źródeł. Rejestr powinien zawierać 

informacje wymienione w załączniku I do dyrektywy MCP i powinien być publicznie 

dostępny. 

Sprawy pozwoleń, zgłoszeń, wymagań emisyjnych oraz obowiązków pomiarowych są 

uregulowane przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz 

m.in. następującymi rozporządzeniami Ministra Środowiska: 
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– z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. poz. 881), 

– z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 

zgłoszenia (Dz. U. poz. 880), 

– z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542). 

– z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów 

instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 

(Dz. U. poz. 1546, z późn. zm.). 

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, iż obecnie średnie źródła spalania 

paliw są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na emisję (pozwolenia na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego) albo obowiązkiem 

zgłoszenia. Problem może wystąpić w przypadku pojedynczego źródła o nominalnej mocy 

cieplnej wynoszącej dokładnie 1 MW, eksploatowanego jako jedyne źródło w zakładzie. 

Zgodnie z przepisami drugiego z ww. rozporządzeń w obecnym stanie prawnym obowiązek 

zgłoszenia dotyczy źródeł spalania paliw, w przypadku których łączna nominalna moc 

cieplna takich źródeł eksploatowanych w danym zakładzie przekracza 1 MW. Docelowo, dla 

zachowania zgodności z postanowieniami dyrektywy MCP, zgłoszenia powinny obejmować 

wszystkie średnie źródła spalania paliw, tj. źródła o jednostkowej nominalnej mocy cieplnej 

od 1 MW. Źródła wymagające pozwolenia na emisję podlegają okresowym pomiarom emisji, 

zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. 

W odniesieniu do źródeł wymagających zgłoszenia obowiązki pomiarowe mogą być 

nakładane przez organy ochrony środowiska w drodze decyzji. Ponadto źródła spalania paliw, 

w tym źródła średnie, są objęte wymaganiami emisyjnymi na mocy ww. rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. Emisyjne i pomiarowe postanowienia 

dyrektywy MCP zostaną przeniesione do prawa polskiego przez zmianę dwóch przywołanych 

wyżej rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo ochrony środowiska. W myśl 

uzasadnienia  zmienić należy także zakres mocowy źródeł podlegających zgłoszeniu, przez 

objęcie zgłoszeniami źródeł o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW. Wdrożenie 

dyrektywy MCP wymaga także zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie, w 

jakim reguluje ona kwestie pozwoleń na emisję i zgłoszeń, jak również zasad łączenia źródeł 

spalania paliw (zasady łączenia źródeł są obecnie sformułowane w art. 157a ust. 2 tej ustawy 

w odniesieniu do dużych źródeł spalania paliw, w zakresie wynikającym z dyrektywy IED).  
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Poszczególne zmiany wprowadzane niniejszą nowelizacją do ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska m.in. przewidują: 

– umożliwienie organom właściwym do opracowania i przyjęcia programów ochrony 

powietrza przeprowadzania odpowiednich analiz i ewentualne wprowadzenie 

ostrzejszych wymagań emisyjnych dla średnich źródeł eksploatowanych w strefach, 

w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza. Ponadto wprowadzane 

uregulowania przesądzają, że przy dokonywaniu analizy organy powinny uwzględniać 

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 związanych 

z tym kosztów, 

– rozwiązania mające na celu dochowanie przez podmioty korzystające ze środowiska 

obowiązujących standardów emisyjnych, zgodnych z wymaganiami emisyjnymi 

wynikającymi z załącznika II do dyrektywy MCP, 

– czasowe odstępstwa od wymagań emisyjnych dla niektórych średnich źródeł spalania 

paliw. Odstępstwa obejmują okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. 

i dotyczyć będą istniejących (w rozumieniu dyrektywy MCP) źródeł spalania paliw 

o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i mniejszej niż 50 MW, które są 

wykorzystywane do produkcji ciepła na potrzeby publicznej sieci ciepłowniczej oraz 

napędzania tłoczni gazu i są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

krajowego systemu przesyłu gazu, 

– określenie procedury udzielania pozwoleń lub rejestracji w odniesieniu do średnich 

źródeł spalania paliw, jak również nałożenia na operatorów tych źródeł obowiązku 

poinformowania właściwego organu o eksploatacji lub zamiarze eksploatacji źródła 

i dostarczenia co najmniej informacji wymienionych w załączniku I do dyrektywy MCP, 

– wprowadzenie obowiązku dla operatorów średnich źródeł spalania paliw m.in. do 

przechowywania odpowiednich informacji i danych dotyczących źródła przez okres 6 lat 

i udostępniania tych danych przez operatora źródła na każde żądanie organu, 

– utworzenie Rejestru średnich źródeł spalania paliw, który ma być prowadzony od dnia 

1 stycznia 2019 r. W Rejestrze będą zamieszczone informacje dotyczące źródeł, dla 

których zgłoszenie będzie dokonane lub pozwolenie wydane po dniu wejścia w życie 

ustawy. Na bieżąco będą w rejestrze zamieszczane informacje o źródłach nowych 
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w rozumieniu dyrektywy MCP. Natomiast informacje dotyczące źródeł, dla których 

zgłoszenie zostało dokonane albo pozwolenie zostało wydane przed wejściem w życie 

ustawy, powinny być zamieszczone w rejestrze w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy. Rejestr będzie prowadzony przez Krajowy ośrodek bilansowania 

i zarządzania emisjami, w ramach środków będących w jego dyspozycji. 

Natomiast w zakresie uregulowań wprowadzanych do ustawy – Prawo ochrony 

środowiska niezwiązanych z transpozycją dyrektywy MCP najistotniejsze zmiany:  

– polegają na wskazaniu, iż w dużych źródłach spalania paliw objętych derogacjami 

dopuszczonymi na mocy dyrektywy IED nie mogą być spalane odpady niezaliczone do 

biomasy w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, 

– odnoszą się do procedury zmiany Przejściowego Planu Krajowego. W efekcie przyjętych 

regulacji zmiana Planu nie będzie jak dotychczas poprzedzana akceptacją Komisji 

Europejskiej, natomiast tak jak obecnie wymagać będzie przyjęcia uchwały Rady 

Ministrów. Komisja Europejska informowana będzie przez Ministra Środowiska 

o zmianie Planu w wyniku przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów, 

– mają na celu usunięcie wątpliwości dotyczących zakresu przedmiotowego i zakresu 

regulacji, które mogą być zawarte w rozporządzeniach wydawanych na podstawie 

art. 169 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Omawiana nowelizacja wprowadza ponadto zmiany 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 oraz z dnia 17 lipca 

2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zmiany te 

wynikają z potrzeby przeniesienia do prawa polskiego art. 5 ust. 6 dyrektywy MCP 

w zakresie, w jakim wprowadza on obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego rejestru 

średnich źródeł spalania paliw oraz publicznego udostępniania informacji zawartych w tym 

rejestrze. 

Ustawa zawiera także przepisy przejściowe regulujące w szczególności kwestie 

terminów istotnych z punktu widzenia prowadzenia przez Krajowy ośrodek bilansowania 

i zarządzania emisjami publicznie dostępnego rejestru średnich źródeł spalania paliw oraz 

stosowania przepisów wprowadzanych omawianą ustawą nowelizującą do spraw dotyczących 
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pozwoleń dla średnich źródeł spalania paliw, wszczętych i niezakończonych przed dniem jej 

wejścia w życie. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. W wyjątkiem art. 1 

pkt 15, art. 1 pkt 10 oraz art. 1 pkt 18 i art. 4. Pierwszy z wymienionych przepisów obejmuje 

zmianę art. 169 ustawy – Prawo ochrony środowiska i nie ma związku z transpozycją 

dyrektywy MCP, zmiana ta, w myśl uzasadnienia do projektu ustawy, powinna wejść w życie 

w możliwie jak najkrótszym terminie, z uwagi na zaawansowanie prac legislacyjnych nad 

aktem wykonawczym, który ma określić wymagania produktowe dla kotłów grzewczych 

o nominalnej mocy do 0,5 MW, zaproponowano zatem, aby przepis wszedł w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Drugi dotyczy nowych średnich źródeł spalania 

paliw i powinien wejść w życie z dniem 20 grudnia 2018 r. Przepisy trzeci i czwarty dotyczą 

terminu, od którego będzie prowadzony Rejestr średnich źródeł spalania paliw (1 stycznia 

2019 r.).  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1765). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja 

wprowadziła do projektu poprawki nie zmieniające meritum przedłożenia rządowego 

(druk sejmowy nr 1811). Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

Komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Na mocy przepisów art. 12 utrzymano w mocy przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 91 ust. 10, art. 146h oraz art. 169 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

W przepisach nie określono terminu, w którym należy wydać rozporządzenia na podstawie 

nowych przepisów upoważniających. Zgodnie z § 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, 

w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2016 r., możliwe jest jedynie czasowe 

utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych, a niedopuszczalne jest utrzymanie 

rozporządzeń w mocy bez określenia terminu, w którym przepisy utracą moc. O ile jednak 

w odniesieniu do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 169 ust. 1 

w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano argumenty do odstąpienia od stosowania § 33 
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Zasad techniki prawodawczej, to w przypadku dwóch pozostałych rozporządzeń nie 

wskazano powodu aby nie stosować zasady nakazującej określenie maksymalnego czasu 

obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia.  

Ewentualna propozycja poprawki możliwa będzie po uzyskaniu stanowiska autorów 

ustawy w zakresie powodów odstąpienia od stosowania § 33 Zasad techniki prawodawczej 

oraz wskazania wyrażonego w miesiącach maksymalnego czasu obowiązywania 

dotychczasowych rozporządzeń. 
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