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Wchodzą w życie zmiany stanowiące kolejny etap transpozycji
dyrektywy dotyczącej średnich źródeł spalania, tzw. dyrektywy MCP.
Postanowienia dyrektywy MCP zostały transponowane do porządku krajowego
ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 1999), która weszła w życie
w dniu 27 listopada 2017 r. Obowiązywanie poniżej omówionych postanowień
zostało przesunięte w czasie.
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Są to przepisy dotyczące:




Wstępnych pomiarów emisji – z dniem 20 grudnia 2018 roku
wszedł w życie obowiązek wykonywania wstępnych pomiarów emisji
dla nowo budowanych lub istotnie zmienianych źródeł spalania paliw
o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż
50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia,
stanowiących część instalacji wymagającej zgłoszenia. Wstępne
pomiary emisji należy przeprowadzić najpóźniej w ciągu 4 miesięcy
od dnia zakończenia rozruchu źródła. Dotychczas obowiązek
wykonywania wstępnych pomiarów emisji obejmował tylko instalacje
wymagające pozwolenia.
Rejestru średnich źródeł spalania paliw – z dniem 1 stycznia 2019
roku powstanie rejestr średnich źródeł spalania, który będzie gromadził
informacje dotyczące źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej
nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej
z uwzględnieniem trzeciej zasady łącznie. Informacje dotyczące źródeł
spalania paliw, dla których przed dniem wejścia w życie ustawy
nowelizującej (tj. przed dniem 27 listopada 2017 r.) zostało wydane
pozwolenie albo przyjęte zgłoszenie, zostaną zamieszczone w rejestrze
do 27 listopada 2020 r. Natomiast informacje dotyczące źródeł
spalania paliw, dla których po dniu wejścia w życie ustawy zostało
wydane pozwolenie albo przyjęte zgłoszenie, powinny zostać
zamieszczone w rejestrze do 15 stycznia 2019 r. W rejestrze
na bieżąco będą zamieszczane informacje o źródłach nowych. Rejestr
będzie prowadzony w postaci elektronicznej przez Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami działający w strukturach Instytutu
Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (KOBiZE).
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