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KRIR interweniuje w sprawie chłodziarek
Autor: Arleta Wojtczak
Data: 29 marca 2016

Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła wniosek w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w sprawie przepisów o rejestracji
chłodziarek.
Omawiane przez nas nowe przepisy o obowiązku rejestracji chłodziarek weszły już w życie
i teoretycznie po 14 marca kontrolerzy mogą nakładać kary za brak zarejestrowanego w Centralnym
Rejestrze Operatorów sprzętu. Chodzi tu o „Kartę Urządzenia” i „Kartę Systemu Ochrony Ppoż” dla stacjonarnych urządzeń i systemów zawierających co najmniej 3 kg substancji
kontrowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.
Nowe przepisy wywołały sporo zamieszania w środowisku rolniczym. Niezadowolenie gospodarzy
popiera też KRIR.
Niesprawny sprzęt to dla gospodarstwa strata, na którą w obecnej sytuacji nie możemy sobie
pozwolić. Nie patrzmy więc na rolników z perspektywy kary.
Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR
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– Walczymy z bezsensownymi przepisami. Informacje o tym, kto posiada chłodziarki, ma już
w swoich zasobach Agencja Rynku Rolnego. Poza tym przechodzą one regularne przeglądy.
Niesprawny sprzęt to dla gospodarstwa strata, na którą w obecnej sytuacji nie możemy sobie
pozwolić. Nie patrzmy więc na rolników z perspektywy kary – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes
KRIR.
Zdaniem Krajowej Rady przepisy nakładają obowiązek nie tylko na firmy, ale i osoby fizyczne.
Obowiązkowej rejestracji podlegają wszystkie urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne
i przeciwpożarowe, zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych bądź fluorowanych
gazów cieplarnianych. Samorząd wnioskuje zatem o zwolnienie rolników i sadowników
z obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych bądź o wydłużenie okresu rejestracji ww.
urządzeń, ponieważ informacja o rejestracji nie dotarła do wszystkich zainteresowanych osób.
– Rozumiem, że ustawodawcy chodziło o ochronę środowiska. Problem jednak w tym, czy
rzeczywiście wszystkie te chłodziarki muszą być rejestrowane. Wyjściowa pojemność jest
stosunkowo niewielka. Zastanawiam się, czy nie można jej przynajmniej zwiększyć – mówi Ryszard
Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że rejestracja chłodziarki w CRO nadal jest możliwa.
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