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Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627
USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony ĞURGRZLVND 1)

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji ZGURĪHQLD QDVWĊSXMąF\FK dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, L 377 z
31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332 z 28.12.2000, str. 91),
2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z
25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48),
3) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów SRFKRG]ąF\FK z przeP\VáX ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, L 378 z 31.12.1982, str. 1, L 32 z
03.02.1983, str. 28, L 377 z 31.12.1991, str. 48 i L 409 z 31.12.1992, str. 11),
4) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.
Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, L 319 z 07.11.1979, str. 3, L 115 z 08.05.1991, str. 41 i L 164 z
30.06.1994, str. 9),
5) dyrektywy Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania ]DQLHF]\V]F]HĔ
powietrza przez ]DNáDG\ SU]HP\VáRZH (Dz. Urz. WE L 188 z 16.07.1984, str. 20),
6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie
oceny ZSá\ZX wywieranego przez niektóre SU]HGVLĊZ]LĊFLD publiczne i prywatne na ĞURGRZLVNR
(Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, L 73 z 14.03.1997, str. 5 i L 156 z 25.06.2003, str. 17),
7) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia
ĞURGRZLVND azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str.
40),
8) dyrektywy Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych
]DQLHF]\V]F]HĔ do powietrza z GXĪ\FK obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 336 z
07.12.1988, str. 1 i L 337 z 24.12.1994, str. 83),
9) dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody GRVWĊSX do informacji
o ĞURGRZLVNX (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990, str. 56 i L 41 z 14.02.2003, str. 26),
10) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. QRUPDOL]XMąFHM i UDFMRQDOL]XMąFHM sprawozdania GRW\F]ąFH wykonywania niektórych dyrektyw RGQRV]ąF\FK VLĊ do ĞURGRZLVND (Dz. Urz.
WE L 377 z 31.12.1991, str. 48),
11) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7 i L 305 z 08.11.1997, str. 42),
12) dyrektywy Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programów PDMąF\FK na celu ograniczanie i RVWDWHF]Qą HOLPLQDFMĊ ]DQLHF]\V]F]HĔ powodowanych
przez odpady SRFKRG]ąFH z SU]HP\VáX dwutlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1992, str. 11),
13) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 ZU]HĞQLD 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996, str.
31),
14) dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 ZU]HĞQLD 1996 r. GRW\F]ąFHM zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, str. 26, L 156 z 25.06.2003, str.
17 i L 275 z 25.10.2003, str. 32),
15) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 ZU]HĞQLD 1996 r. w sprawie oceny i ]DU]ąG]DQLD MDNRĞFLą
RWDF]DMąFHJR powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 55),
16) dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli ]DJURĪHĔ niebezpieczeĔ
stwa SRZDĪQ\FK awarii ]ZLą]DQ\FK z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z
14.01.1997, str. 13 i L 345 z 31.12.2003, str. 97),
17) dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych
]ZLą]NyZ organicznych spowodowanej XĪ\FLHP organicznych rozpuszczalników podczas niektó2013-09-25
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7\WXá I
PRZEPISY OGÓLNE
']LDá I
Zakres RERZLą]\ZDQLD ustawy
rych F]\QQRĞFL i w niektórych XU]ąG]HQLDFK (Dz. Urz. WE L 85 z 29.03.1999, str. 1 i L 143 z
30.04.2004, str. 87),
18) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. RGQRV]ąFHM VLĊ do ZDUWRĞFL dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz S\áX i RáRZLX w RWDF]DMąF\P powietrzu (Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999, str. 41),
19) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/94/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. RGQRV]ąFHM
VLĊ do GRVWĊSQRĞFL dla konsumentów informacji o ]XĪ\FLX paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do
obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000, str. 16 i L 186 z
25.07.2003, str. 34),
20) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 ZU]HĞQLD 2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, L 170 z
29.06.2002, str. 81 i L 25 z 28.01.2005, str. 73),
21) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r. GRW\F]ąFHM
ZDUWRĞFL dopuszczalnych benzenu i tlenku ZĊJOD w RWDF]DMąF\P powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z
13.12.2000, str. 12),
22) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie
spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91),
23) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny ZSá\ZX niektórych planów i programów na ĞURGRZLVNR (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001,
str. 30),
24) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 SDĨG]LHUQLND 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych ]DQLHF]\V]F]HĔ do powietrza z GXĪ\FK obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 1),
25) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. RGQRV]ąFHM VLĊ
do ozonu w RWDF]DMąF\P powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, str. 14),
26) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. RGQRV]ąFHM
VLĊ do oceny i ]DU]ąG]DQLD poziomem KDáDVX w ĞURGRZLVNX (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str.
12),
27) dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie
]XĪ\WHJR VSU]ĊWX elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str. 24
i L 345 z 31.12.2003, str. 106),
28) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. SU]HZLGXMąFHM
XG]LDá VSRáHF]HĔVWZD w odniesieniu do VSRU]ąG]DQLD niektórych planów i programów w zakresie
ĞURGRZLVND oraz ]PLHQLDMąFHM w odniesieniu do XG]LDáX VSRáHF]HĔVWZD i GRVWĊSX do wymiaru spraZLHGOLZRĞFL dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003, str. 17),
29) postanowienia dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004
r. w sprawie arsenu, kadmu, UWĊFL niklu i ZLHORSLHUĞFLHQLRZ\FK ZĊJORZRGRUyZ aromatycznych w
RWDF]DMąF\P powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3),
30) postanowienia UR]SRU]ąG]HQLD (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu ZanieF]\V]F]HĔ i ]PLHQLDMąFHJR G\UHNW\ZĊ Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z
04.02.2006, str. 1);
31) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiają
cej ramy G]LDáDĔ Wspólnoty w dziedzinie polityki ĞURGRZLVND morskiego (dyrektywa ramowa w
sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).
Dane GRW\F]ąFH aktów prawa Unii Europejskiej RJáRV]RQ\FK przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, GRW\F]ą RJáRV]HQLD tych aktów w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Art. 1.
Ustawa RNUHĞOD zasady ochrony ĞURGRZLVND oraz warunki korzystania z jego zasobów, z XZ]JOĊGQLHQLHP Z\PDJDĔ ]UyZQRZDĪRQHJR rozwoju, a w V]F]HJyOQRĞFL
1) zasady ustalania:
a) warunków ochrony zasobów ĞURGRZLVND
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do ĞURGRZLVND
c) kosztów korzystania ze ĞURGRZLVND
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) RERZLą]NL organów administracji;
5) RGSRZLHG]LDOQRĞü i sankcje.
Art. 2.
1. Przepisów ustawy nie stosuje VLĊ do spraw uregulowanych w przepisach prawa
atomowego.
2. Przepisów ustawy nie stosuje VLĊ WDNĪH w zakresie:
1) RERZLą]NX posiadania pozwolenia,
1a) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie KDáDVX
2) ponoszenia RSáDW
w razie prowadzenia G]LDáDĔ ratowniczych.
2a. Przepisów ustawy nie stosuje VLĊ WDNĪH w zakresie KDáDVX SRZVWDMąFHJR w ]ZLązku z powszechnym korzystaniem ze ĞURGRZLVND
3. Przepisy ustawy nie QDUXV]DMą przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
4. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy administracji ZáDĞFLZH w sprawach tej ochrony RNUHĞODMą przepisy RGUĊEQH
']LDá II
Definicje i zasady ogólne
Art. 3.
,OHNURü w ustawie jest mowa o:
1) aglomeracji – rozumie VLĊ przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych;
2) autostradzie – rozumie VLĊ przez to WDNĪH GURJĊ HNVSUHVRZą MHĪHOL przepisy o
autostradach SáDWQ\FK PDMą zastosowanie do tej drogi;
3) eksploatacji instalacji lub XU]ąG]HQLD – rozumie VLĊ przez to XĪ\WNRZDQLH instalacji lub XU]ąG]HQLD oraz utrzymywanie ich w VSUDZQRĞFL
4) emisji – rozumie VLĊ przez to wprowadzane EH]SRĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR w
wyniku G]LDáDOQRĞFL F]áRZLHND do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak FLHSáR KDáDV wibracje lub pola elektromagnetyczne;
5) KDáDVLH – rozumie VLĊ przez to GĨZLĊNL o F]ĊVWRWOLZRĞFLDFK od 16 Hz do 16
000 Hz;
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6) instalacji – rozumie VLĊ przez to:
a) stacjonarne XU]ąG]HQLH techniczne,
b) ]HVSyá stacjonarnych XU]ąG]HĔ technicznych SRZLą]DQ\FK technologicznie, do których W\WXáHP prawnym dysponuje ten sam podmiot i poáRĪRQ\FK na terenie jednego ]DNáDGX
c) budowle QLHEĊGąFH XU]ąG]HQLDPL technicznymi ani ich ]HVSRáDPL
których eksploatacja PRĪH VSRZRGRZDü HPLVMĊ
7) istotnej zmianie instalacji – rozumie VLĊ przez to WDNą ]PLDQĊ sposobu funkcjonowania instalacji lub jej UR]EXGRZĊ która PRĪH SRZRGRZDü ]QDF]ąFH
]ZLĊNV]HQLH negatywnego RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZisko;
8) kompensacji przyrodniczej – rozumie VLĊ przez to ]HVSyá G]LDáDĔ obejmują
cych w V]F]HJyOQRĞFL roboty budowlane, roboty ziemne, UHNXOW\ZDFMĊ gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie VNXSLHĔ URĞOLQQRĞFL prowadzą
cych do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie VNXSLHĔ roĞOLQQRĞFL SURZDG]ąF\FK do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w ĞURGRZLVNX przez UHDOL]DFMĊ
SU]HGVLĊZ]LĊFLD i zachowanie walorów krajobrazowych;
8a) lotnisku – rozumie siĊ przez to WDNĪH port lotniczy oraz OąGRZLVNR
8b) krajowym celu redukcji QDUDĪHQLD – rozumie VLĊ przez to procentowe
zmniejszenie krajowego ZVNDĨQLND ĞUHGQLHJR QDUDĪHQLD dla roku odniesienia, w celu ograniczenia szkodliwego ZSá\ZX danej substancji na zdrowie
ludzi, który ma E\ü RVLąJQLĊW\ w RNUHĞORQ\P terminie;
8c) krajowym ZVNDĨQLNX ĞUHGQLHJR QDUDĪHQLD – rozumie VLĊ przez to ĞUHGQL poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach WáD miejskiego w miastach o liczbie PLHV]NDĔFyZ
ZLĊNV]HM QLĪ 100 W\VLĊF\ i aglomeracjach na terenie FDáHJR kraju, wykorzystywany do RNUHĞOHQLD i dotrzymania krajowego celu redukcji QDUDĪHQLD oraz
dotrzymania SXáDSX VWĊĪHQLD ekspozycji;
9) metodyce referencyjnej – rozumie VLĊ przez to RNUHĞORQą na podstawie ustawy PHWRGĊ pomiarów lub EDGDĔ która PRĪH REHMPRZDü w V]F]HJyOQRĞFL
sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a WDNĪH metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w ĞURGRZisku;
10) najlepszych GRVWĊSQ\FK technikach – rozumie VLĊ przez to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej G]LDáDOQRĞFL wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych ZLHONRĞFL emisyjnych, PDMąF\FK na celu eliminowanie emisji lub, MHĪeli nie jest to praktycznie PRĪOLZH ograniczanie emisji i ZSá\ZX na ĞURGRZisko jako FDáRĞü z tym ĪH SRMĊFLH
a) „technika” oznacza zarówno VWRVRZDQą WHFKQRORJLĊ jak i sposób, w jaki
dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,
b) ÄGRVWĊSQH techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który
XPRĪOLZLD ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie SU]HP\VáX
z XZ]JOĊGQLHQLHP warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i NRU]\ĞFL dla ĞURGRZLVND a które to
techniki SURZDG]ąF\ GDQą G]LDáDOQRĞü PRĪH X]\VNDü
c) „najlepsza technika” oznacza najbardziej HIHNW\ZQą WHFKQLNĊ w RVLąJaniu wysokiego ogólnego poziomu ochrony ĞURGRZLVND jako FDáRĞFL
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10a) obszarze cichym w aglomeracji – rozumie VLĊ przez to obszar, na którym
nie Z\VWĊSXMą przekroczenia dopuszczalnych poziomów KDáDVX Z\UDĪRQ\FK
ZVNDĨQLNLHP KDáDVX LDWN;
10b) obszarze cichym poza DJORPHUDFMą – rozumie VLĊ przez to obszar, który nie
jest QDUDĪRQ\ na odd]LDá\ZDQLH KDáDVX komunikacyjnego, SU]HP\VáRZHJR
lub SRFKRG]ąFHJR z G]LDáDOQRĞFL rekreacyjno-wypoczynkowej;
10c) (uchylony);
10d) obszarze WáD miejskiego – rozumie VLĊ przez to obszar miasta, w którym poziomy substancji w powietrzu Vą reprezentatywne dla QDUDĪHQLD OXGQRĞFL
]DPLHV]NXMąFHM tereny miejskie na G]LDáDQLH substancji;
11) RGG]LDá\ZDQLX na ĞURGRZLVNR – rozumie VLĊ przez to UyZQLHĪ RGG]LDá\ZDQLH
na zdrowie ludzi;
11a) (uchylony);
12) odpadach – rozumie VLĊ przez to odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);
13) ochronie ĞURGRZLVND – rozumie VLĊ przez to SRGMĊFLH lub zaniechanie dziaáDĔ XPRĪOLZLDMąFH zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej;
ochrona ta polega w V]F]HJyOQRĞFL na:
a) racjonalnym NV]WDáWRZDQLX ĞURGRZLVND i gospodarowaniu zasobami ĞUodowiska zgodnie z ]DVDGą ]UyZQRZDĪRQHJR rozwoju,
b) SU]HFLZG]LDáDQLX zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu ZáDĞFLZHJR
14) organie administracji – rozumie VLĊ przez to:
a) ministrów, centralne organy administracji U]ąGRZHM wojewodów, dziaáDMąFH w ich lub we ZáDVQ\P imieniu inne terenowe organy administracji U]ąGRZHM organy jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego,
b) inne podmioty, gdy Vą one SRZRáDQH z mocy prawa lub na podstawie
SRUR]XPLHĔ do wykonywania ]DGDĔ publicznych GRW\F]ąF\FK ĞURGRZiska i jego ochrony;
15) organie ochrony ĞURGRZLVND – rozumie VLĊ przez to organy administracji poZRáDQH do wykonywania ]DGDĔ publicznych z zakresu ochrony ĞURGRZLVND
stosownie do ich ZáDĞFLZRĞFL RNUHĞORQHM w tytule VII w dziale I;
16) organizacji ekologicznej – rozumie VLĊ przez to organizacje VSRáHF]QH których statutowym celem jest ochrona ĞURGRZLVND
17) PCB – rozumie VLĊ przez to substancje, o których mowa w art. 3 pkt 17
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
18) polach elektromagnetycznych – rozumie VLĊ przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o F]ĊVWRWOLZRĞFLDFK od 0 Hz do 300
GHz;
19) (uchylony);
20) podmiocie NRU]\VWDMąF\P ze ĞURGRZLVND – rozumie VLĊ przez to:
a) SU]HGVLĊELRUFĊ w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i
Nr 180, poz. 1280), a WDNĪH osoby SURZDG]ąFH G]LDáDOQRĞü Z\WZyUF]ą w
rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli ]ZLHU]ąW
ogrodnictwa, warzywnictwa, OHĞQLFWZD i rybactwa ĞUyGOąGRZHJR oraz
osoby Z\NRQXMąFH zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki
lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
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b) MHGQRVWNĊ RUJDQL]DF\MQą QLHEĊGąFą przedsiĊELRUFą w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej,
c) RVREĊ IL]\F]Qą QLHEĊGąFą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzyVWDMąFą ze ĞURGRZLVND w zakresie, w jakim korzystanie ze ĞURGRZLVND
wymaga pozwolenia;
21) pomiarze – rozumie VLĊ przez to UyZQLHĪ obserwacje oraz analizy;
22) (uchylony);
23) SRZDĪQHM awarii – rozumie VLĊ przez to zdarzenie, w V]F]HJyOQRĞFL HPLVMĊ
SRĪDU lub HNVSOR]MĊ SRZVWDáH w trakcie procesu SU]HP\VáRZHJR magazynowania lub transportu, w których Z\VWĊSXMH jedna lub ZLĊFHM niebezpiecznych substancji, SURZDG]ąFH do natychmiastowego powstania ]DJURĪHQLD
Ī\FLD lub zdrowia ludzi lub ĞURGRZLVND lub powstania takiego ]DJURĪHQLD z
RSyĨQLHQLHP
24) SRZDĪQHM awarii SU]HP\VáRZHM – rozumie VLĊ przez to SRZDĪQą DZDULĊ w zaNáDG]LH
25) powierzchni ziemi – rozumie VLĊ przez to naturalne XNV]WDáWRZDQLH terenu,
JOHEĊ oraz ]QDMGXMąFą VLĊ pod QLą ]LHPLĊ do JáĊERNRĞFL RGG]LDá\ZDQLD
F]áRZLHND z tym ĪH SRMĊFLH „gleba” oznacza JyUQą ZDUVWZĊ litosfery, ]áRĪoQą z F]ĊĞFL mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, REHMPXMąFą ZLHU]FKQLą ZDUVWZĊ gleby i podglebie;
26) powietrzu – rozumie VLĊ przez to powietrze ]QDMGXMąFH VLĊ w troposferze, z
Z\áąF]HQLHP ZQĊWU] budynków i miejsc pracy;
26a) poziomie GĨZLĊNX A Z\UDĪRQ\P w decybelach (dB) – rozumie VLĊ przez to
ZDUWRĞü poziomu FLĞQLHQLD akustycznego, VNRU\JRZDQą ZHGáXJ charakterystyki F]ĊVWRWOLZRĞFLRZHM A, Z\]QDF]RQą zgodnie z 3ROVNą 1RUPą
27) (uchylony);
28) poziomie substancji w powietrzu – rozumie VLĊ przez to VWĊĪHQLH substancji
w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w
odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni, przy czym:
a) poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma E\ü osią
JQLĊW\ w okrHĞORQ\P terminie i który po tym terminie nie powinien E\ü
przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem MDNRĞFL powietrza,
b) poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma E\ü RVLąJQLĊW\
w RNUHĞORQ\P czasie za SRPRFą ekonomicznie uzasadnionych G]LDáDĔ
technicznych i technologicznych; poziom ten ustala VLĊ w celu unikania,
zapobiegania lub ograniczania szkodliwego ZSá\ZX danej substancji na
zdrowie ludzi lub ĞURGRZLVNR jako FDáRĞü
c) poziom celu GáXJRWHUPLQRZHJR – jest to poziom substancji, SRQLĪHM którego, zgodnie ze stanem ZVSyáF]HVQHM wiedzy, EH]SRĞUHGQL szkodliwy
ZSá\Z na zdrowie ludzi lub ĞURGRZLVNR jako FDáRĞü jest PDáR prawdopodobny; poziom ten ma E\ü RVLąJQLĊW\ w GáXJLP okresie czasu, z wyMąWNLHP sytuacji, gdy nie PRĪH E\ü RVLąJQLĊW\ za SRPRFą ekonomicznie
uzasadnionych G]LDáDĔ technicznych i technologicznych;
28a) poziomie informowania – rozumie VLĊ przez to VWĊĪHQLH substancji w powietrzu, SRZ\ĪHM którego istnieje ]DJURĪHQLH zdrowia ludzkiego Z\QLNDMąFH z
NUyWNRWUZDáHJR QDUDĪHQLD na G]LDáDQLH ]DQLHF]\V]F]HĔ ZUDĪOLZ\FK grup ludQRĞFL w przypadku którego QLH]EĊGQD jest natychmiastowa i ZáDĞFLZD informacja;
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29) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju – rozumie VLĊ przez to pozwolenie na
wprowadzanie do ĞURGRZLVND substancji lub energii, o którym mowa w art.
181 ust. 1;
30) produkcie – rozumie VLĊ przez to ZSURZDG]DQą do obrotu VXEVWDQFMĊ enerJLĊ LQVWDODFMĊ XU]ąG]HQLH oraz inny przedmiot lub jego F]ĊĞü
31) SURZDG]ąF\P LQVWDODFMĊ – rozumie VLĊ przez to podmiot uprawniony na podstawie RNUHĞORQHJR W\WXáX prawnego do ZáDGDQLD LQVWDODFMą w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony ĞURGRZLVND na zasadach wskazanych w ustawie;
31a) SXáDSLH VWĊĪHQLD ekspozycji – rozumie VLĊ przez to poziom substancji w
powietrzu wyznaczony na podstawie ZDUWRĞFL krajowego ZVNDĨQLND ĞUHdniego QDUDĪHQLD w celu ograniczenia szkodliwego ZSá\ZX danej substancji
na zdrowie ludzi, który ma E\ü RVLąJQLĊW\ w RNUHĞORQ\P terminie; SXáDS
VWĊĪHQLD ekspozycji jest standardem MDNRĞFL powietrza;
32) równowadze przyrodniczej – rozumie VLĊ przez to stan, w którym na okreĞORQ\P obszarze istnieje równowaga we wzajemnym RGG]LDá\ZDQLX F]áowieka, VNáDGQLNyZ przyrody Ī\ZHM i XNáDGX warunków siedliskowych tworzonych przez VNáDGQLNL przyrody QLHRĪ\ZLRQHM
32a) ruchach masowych ziemi – rozumie VLĊ przez to SRZVWDMąFH naturalnie lub
na skutek G]LDáDOQRĞFL F]áRZLHND osuwanie, VSHá]\ZDQLH lub obrywanie powierzchniowych warstw VNDá zwietrzeliny i gleby;
32b) UyZQRZDĪQ\P poziomie KDáDVX – rozumie VLĊ przez to ZDUWRĞü poziomu ciĞQLHQLD akustycznego FLąJáHJR ustalonego GĨZLĊNX VNRU\JRZDQą ZHGáXJ
charakterystyki F]ĊVWRWOLZRĞFLRZHM A, która w RNUHĞORQ\P przedziale czasu
odniesienia jest równa ĞUHGQLHPX kwadratowi FLĞQLHQLD akustycznego analizowanego GĨZLĊNX o zmiennym poziomie w czasie; UyZQRZDĪQ\ poziom
KDáDVX Z\UDĪD VLĊ wzorem zgodnie z 3ROVNą 1RUPą
32c) ryzyku – rozumie VLĊ przez to SUDZGRSRGRELHĔVWZR Z\VWąSLHQLD konkretnego skutku w RNUHĞORQ\P czasie lub w RNUHĞORQHM sytuacji;
33) standardach emisyjnych – rozumie VLĊ przez to dopuszczalne ZLHONRĞFL emisji;
34) standardzie MDNRĞFL ĞURGRZLVND – rozumie VLĊ przez to poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz SXáDS VWĊĪHQLD ekspozycji, które PXV]ą E\ü
RVLąJQLĊWH w RNUHĞORQ\P czasie przez ĞURGRZLVNR jako FDáRĞü lub jego poszczególne elementy przyrodnicze;
35) VWDURĞFLH – rozumie VLĊ przez to WDNĪH prezydenta miasta na prawach powiatu;
36) substancji – rozumie VLĊ przez to pierwiastki chemiczne oraz ich ]ZLą]NL
mieszaniny lub roztwory Z\VWĊSXMąFH w ĞURGRZLVNX lub SRZVWDáH w wyniku
G]LDáDOQRĞFL F]áRZLHND
37) substancji niebezpiecznej – rozumie VLĊ przez to MHGQą lub ZLĊFHM substancji
albo mieszaniny substancji, które ze Z]JOĊGX na swoje ZáDĞFLZRĞFL chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze PRJą w razie QLHSUDZLGáRZHJR
obchodzenia VLĊ z nimi, VSRZRGRZDü ]DJURĪHQLH Ī\FLD lub zdrowia ludzi lub
ĞURGRZLVND VXEVWDQFMą QLHEH]SLHF]Qą PRĪH E\ü surowiec, produkt, SyáSUodukt, odpad, a WDNĪH substancja SRZVWDáD w wyniku awarii;
38) ĞFLHNDFK – rozumie VLĊ przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody ]XĪ\WH w V]F]HJyOQRĞFL na cele bytowe lub gospodarcze,
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b) FLHNáH odchody ]ZLHU]ĊFH z Z\MąWNLHP gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach RNUHĞOonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i QDZRĪHQLX (Dz. U.
Nr 147, poz. 1033),
c) wody opadowe lub roztopowe, XMĊWH w otwarte lub ]DPNQLĊWH systemy
kanalizacyjne, SRFKRG]ąFH z powierzchni zanieczyszczonych o WUZDáHM
nawierzchni, w V]F]HJyOQRĞFL z miast, portów, lotnisk, terenów przeP\VáRZ\FK handlowych, XVáXJRZ\FK i VNáDGRZ\FK baz transportowych oraz dróg i parkingów,
d) wody odciekowe ze VNáDGRZLVN odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których Vą VNáDGRZDQH odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne QLĪ niebezpieczne i RERMĊWQH miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody SRFKRG]ąFH z odwodnienia ]DNáDGyZ górniczych, z Z\MąWNLHP
wód ZWáDF]DQ\FK do górotworu, MHĪHOL rodzaje i LORĞü substancji zawartych w wodzie ZWáDF]DQHM do górotworu Vą WRĪVDPH z rodzajami i iloĞFLDPL substancji zawartych w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb
áRVRVLRZDW\FK
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb
innych QLĪ áRVRVLRZDWH albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako ĞUHGQLRURF]Q\ przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni XĪ\WNRZHM
stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;
38a) ĞFLHNDFK bytowych – rozumie VLĊ przez to ĞFLHNL z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz XĪ\WHF]QRĞFL publicznej, SRZVWDMąFH w
wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ĞFLHNL o ]EOLĪRQ\P VNáDG]LH SRFKRG]ąFH z tych budynków;
38b) ĞFLHNDFK komunalnych – rozumie VLĊ przez to ĞFLHNL bytowe lub PLHV]DQLQĊ
ĞFLHNyZ bytowych ze ĞFLHNDPL SU]HP\VáRZ\PL albo wodami opadowymi
lub roztopowymi, odprowadzane XU]ąG]HQLDPL VáXĪąF\PL do realizacji zaGDĔ ZáDVQ\FK gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ĞFLHNyZ komunalnych;
38c) ĞFLHNDFK SU]HP\VáRZ\FK – rozumie VLĊ przez to ĞFLHNL QLHEĊGąFH ĞFLHNDPL
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, SRZVWDáH w ]ZLą]NX
z SURZDG]RQą przez ]DNáDG G]LDáDOQRĞFLą KDQGORZą SU]HP\VáRZą VNáDGoZą WUDQVSRUWRZą lub XVáXJRZą a WDNĪH EĊGąFH ich PLHV]DQLQą ze ĞFLHNDPL
innego podmiotu, odprowadzane XU]ąG]HQLDPL kanalizacyjnymi tego ]DNáadu;
39) ĞURGRZLVNX – rozumie VLĊ przez to RJyá elementów przyrodniczych, w tym
WDNĪH SU]HNV]WDáFRQ\FK w wyniku G]LDáDOQRĞFL F]áRZLHND a w V]F]HJyOQRĞFL
SRZLHU]FKQLĊ ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz po]RVWDáH elementy UyĪQRURGQRĞFL biologicznej, a WDNĪH wzajemne RGG]LDáywania SRPLĊG]\ tymi elementami;
40) terenie ]DPNQLĊW\P – rozumie VLĊ przez to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego F]ĊĞü GRVWĊSQ\ Z\áąF]QLH dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób RNUHĞORQ\ w ustawie z dnia 17 maja
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1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.
2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125);
41) tytule prawnym – rozumie VLĊ przez to prawo ZáDVQRĞFL XĪ\WNRZDQLH wieczyste, WUZDá\ ]DU]ąG ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowią
zaniowy;
42) XU]ąG]HQLX – rozumie VLĊ przez to niestacjonarne XU]ąG]HQLH techniczne, w
tym ĞURGNL transportu;
42a) XĪ\WNRZQLNX XU]ąG]HQLD – rozumie VLĊ przez to podmiot uprawniony na
podstawie RNUHĞORQHJR W\WXáX prawnego do ZáDGDQLD XU]ąG]HQLHP w celu
jego eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony ĞURGRZLVND na zasadach
wskazanych w ustawie;
43) ZLHONRĞFL emisji – rozumie VLĊ przez to rodzaj i LORĞü wprowadzanych substancji lub energii w RNUHĞORQ\P czasie oraz VWĊĪHQLD lub poziomy substancji lub energii, w V]F]HJyOQRĞFL w gazach odlotowych, wprowadzanych
ĞFLHNDFK oraz wytwarzanych odpadach;
44) ZáDGDMąF\P SRZLHU]FKQLą ziemi – rozumie VLĊ przez to ZáDĞFLFLHOD nieruFKRPRĞFL a MHĪHOL w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot
ZáDGDMąF\ gruntem – podmiot ujawniony jako ZáDGDMąF\
45) ZáDĞFLZ\P organie 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM – rozumie VLĊ przez to:
a) komendanta powiatowego – w sprawach GRW\F]ąF\FK ]DNáDGyZ o
]ZLĊNV]RQ\P ryzyku,
b) komendanta wojewódzkiego – w sprawach GRW\F]ąF\FK ]DNáDGyZ o
GXĪ\P ryzyku;
46) wprowadzaniu ĞFLHNyZ do ziemi – rozumie VLĊ przez to WDNĪH wprowadzanie
ĞFLHNyZ do gleby;
46a) ZVNDĨQLNX ĞUHGQLHJR QDUDĪHnia dla miasta o liczbie PLHV]NDĔFyZ ZLĊNV]HM
QLĪ 100 W\VLĊF\ i aglomeracji – rozumie VLĊ przez to ĞUHGQL poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na
obszarach WáD miejskiego w miastach o liczbie PLHV]NDĔFyZ ZLĊNV]HM QLĪ
100 W\VLĊF\ i aglomeracjach, wykorzystywany do dotrzymania SXáDSX stĊ
ĪHQLD ekspozycji oraz RNUHĞOHQLD i dotrzymania krajowego celu redukcji naUDĪHQLD
47) wykorzystywaniu substancji – rozumie VLĊ przez to WDNĪH ich gromadzenie;
47a) Z\áąF]QHM strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozumie VLĊ
przez to Z\áąF]Qą VWUHIĊ HNRQRPLF]Qą Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z
SyĨQ zm.2));
48) ]DNáDG]LH – rozumie VLĊ przez to MHGQą lub kilka instalacji wraz z terenem, do
którego SURZDG]ąF\ instalacje posiada W\WXá prawny, oraz ]QDMGXMąF\PL VLĊ
na nim XU]ąG]HQLDPL
49) zanieczyszczeniu – rozumie VLĊ przez to HPLVMĊ która PRĪH E\ü szkodliwa
dla zdrowia ludzi lub stanu ĞURGRZLVND PRĪH SRZRGRZDü V]NRGĊ w dob2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz.
1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z
2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz.
1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr
134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 951 i 1069 oraz z 2013 r. poz. 165.
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rach materialnych, PRĪH SRJDUV]Dü walory estetyczne ĞURGRZLVND lub PRĪH
NROLGRZDü z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze ĞURGRZLVND
49a) udziale ]DQLHF]\V]F]HĔ SRFKRG]ąF\FK ze ĨUyGHá naturalnych – rozumie VLĊ
przez to WĊ F]ĊĞü emisji ]DQLHF]\V]F]HĔ która nie jest spowodowana bezpoĞUHGQLR lub SRĞUHGQLR G]LDáDOQRĞFLą F]áRZLHND w tym zjawiska naturalne,
takie jak wybuchy wulkanów, DNW\ZQRĞü sejsmiczna, DNW\ZQRĞü geotermiczna, SRĪDU\ lasów i QLHXĪ\WNyZ JZDáWRZQH wichury, aerozole morskie,
emisja wtórna lub przenoszenie w powietrzu F]ąVWHN pochodzenia naturalnego z regionów suchych;
50) ]UyZQRZDĪRQ\P rozwoju – rozumie VLĊ przez to taki rozwój VSRáHF]QRgospodarczy, w którym QDVWĊSXMH proces integrowania G]LDáDĔ politycznych,
gospodarczych i VSRáHF]Q\FK z zachowaniem równowagi przyrodniczej
oraz WUZDáRĞFL podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania PRĪOLZRĞFL zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
VSRáHF]QRĞFL lub obywateli zarówno ZVSyáF]HVQHJR pokolenia, jak i przyV]á\FK SRNROHĔ
Art. 4.
1. Powszechne korzystanie ze ĞURGRZLVND SU]\VáXJXMH z mocy ustawy NDĪGHPX i
obejmuje korzystanie ze ĞURGRZLVND bez XĪ\FLD instalacji, w celu zaspokojenia
potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz
uprawiania sportu, w zakresie:
1) wprowadzania do ĞURGRZLVND substancji lub energii;
2) innych QLĪ wymienione w pkt 1 rodzajów powszechnego korzystania z wód
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005
r. Nr 239, poz. 2019, z SyĨQ zm. 3)).
2. Korzystanie ze ĞURGRZLVND Z\NUDF]DMąFH poza ramy korzystania powszechnego
PRĪH E\ü w drodze ustawy, obwarowane RERZLą]NLHP uzyskania pozwolenia,
XVWDODMąFHJR w V]F]HJyOQRĞFL zakres i warunki tego korzystania, wydanego przez
ZáDĞFLZ\ organ ochrony ĞURGRZLVND
3. =Z\Ná\P korzystaniem ze ĞURGRZLVND jest takie korzystanie Z\NUDF]DMąFH poza
ramy korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza oboZLą]NX uzyskania pozwolenia, oraz ]Z\NáH korzystanie z wody w rozumieniu
przepisów ustawy – Prawo wodne.
Art. 5.
Ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna E\ü realizowana z
XZ]JOĊGQLHQLHP ochrony SR]RVWDá\FK elementów.
Art. 6.
1. Kto podejmuje G]LDáDOQRĞü PRJąFą negatywnie RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR jest
RERZLą]DQ\ do zapobiegania temu RGG]LDá\ZDQLX

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.
2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz.
427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr
231, poz. 1704.
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2. Kto podejmuje G]LDáDOQRĞü której negatywne RGG]LDá\ZDQLH na ĞURGRZLVNR nie
jest jeszcze w SHáQL rozpoznane, jest obowią]DQ\ NLHUXMąF VLĊ SU]H]RUQRĞFLą
SRGMąü wszelkie PRĪOLZH ĞURGNL zapobiegawcze.
Art. 7.
1. Kto powoduje zanieczyszczenie ĞURGRZLVND ponosi koszty XVXQLĊFLD skutków
tego zanieczyszczenia.
2. Kto PRĪH VSRZRGRZDü zanieczyszczenie ĞURGRZLVND ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
Art. 7a.
Do EH]SRĞUHGQLHJR ]DJURĪHQLD V]NRGą w ĞURGRZLVNX i do szkody w ĞURGRZLVNX w
rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w ĞURGRZisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493) stosuje VLĊ przepisy tej ustawy.
Art. 8.
Polityki, strategie, plany lub programy GRW\F]ąFH w V]F]HJyOQRĞFL SU]HP\VáX energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, OHĞQLFWZD rolnictwa, U\ERáyZVWZD turystyki i wykorzystywania terenu powinny XZ]JOĊGQLDü zasady ochrony ĞURGRZLVND i ]UyZQRZDĪRQHJR
rozwoju.
Art. 9–11. (uchylone).
Art. 12.
1. Podmioty NRU]\VWDMąFH ze ĞURGRZLVND oraz organy administracji Vą RERZLą]DQH
do stosowania metodyk referencyjnych, MHĪHOL metodyki takie ]RVWDá\ RNUHĞORQH
na podstawie ustaw.
2. -HĪHOL na podstawie ustawy wprowadzono RERZLą]HN korzystania z metodyki referencyjnej, jest dopuszczalne stosowanie innej metodyki, pod warunkiem:
1) ĪH XPRĪOLZLD ona uzyskanie GRNáDGQLHMV]\FK wyników, a uzasadnieniem jej
zastosowania Vą zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy
chemiczne, jakim SRGOHJDMą substancje lub energie – w przypadku metodyki
modelowania rozprzestrzeniania substancji lub energii w ĞURGRZLVNX
2) udowodnienia SHáQHM UyZQRZDĪQRĞFL uzyskiwanych wyników – w przypadku SR]RVWDá\FK metodyk.
']LDá III
Polityka ekologiczna oraz programy ochrony ĞURGRZLVND
Art. 13.
Polityka ekologiczna SDĔVWZD ma na celu stworzenie warunków QLH]EĊGQ\FK do realizacji ochrony ĞURGRZLVND
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Art. 14.
1. Polityka ekologiczna SDĔVWZD na podstawie aktualnego stanu ĞURGRZLVND okreĞOD w V]F]HJyOQRĞFL
1) cele ekologiczne;
2) priorytety ekologiczne;
2a) poziomy celów GáXJRWHUPLQRZ\FK
3) rodzaj i harmonogram G]LDáDĔ proekologicznych;
4) ĞURGNL QLH]EĊGQH do RVLąJQLĊFLD celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i ĞURGNL finansowe.
2. 3ROLW\NĊ HNRORJLF]Qą SDĔVWZD przyjmuje VLĊ na 4 lata, z tym ĪH przewidziane w
niej G]LDáDQLD w perspektywie REHMPXMą kolejne 4 lata.
Art. 15.
1. 3ROLW\NĊ HNRORJLF]Qą SDĔVWZD uchwala Sejm na wniosek Rady Ministrów.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po ]DVLĊJQLĊFLX opinii PDUV]DáNyZ województw, opracowuje projekt polityki ekologicznej SDĔVWZD
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLska zapewnia PRĪOLZRĞü XG]LDáX VSRáHF]HĔ
stwa, na zasadach i w trybie RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 3 SDĨG]LHUQLND 2008
r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔ
stwa w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227), w SRVWĊSRZDQLX którego przedmiotem jest VSRU]ąG]HQLH
projektu polityki ekologicznej SDĔVWZD
Art. 16.
Rada Ministrów SU]HGNáDGD Sejmowi co 4 lata raport z realizacji polityki ekologicznej SDĔVWZD
Art. 17.
1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ekologicznej SDĔVWZD VSRU]ąG]D odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony ĞURGRZLVND XZ]JOĊGQLDMąF wymagania, o których mowa
w art. 14.
2. Projekty programów ochrony Ğrodowiska SRGOHJDMą zaopiniowaniu przez:
1) ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND – w przypadku projektów wojewódzkich programów ochrony ĞURGRZLVND
2) organ wykonawczy województwa – w przypadku projektów powiatowych
programów ochrony ĞURGRZLVND
3) organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów ochrony ĞURGRZLVND
3. (uchylony).
4. Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia PRĪOLZRĞü XG]LDáX VSRáHF]HĔVWZD na
zasadach i w trybie RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 3 SDĨG]LHUQLND 2008 r. o udoVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w
ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR w SRVWĊSowaniu, którego przedmiotem jest VSRU]ąG]HQLH programu ochrony ĞURGRZLVND
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Art. 18.
1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.
2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy
VSRU]ąG]D co 2 lata raporty, które przedstawia VLĊ odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.
']LDá IV
Informacje o ĞURGRZLVNX
5R]G]LDá 1
(uchylony)
5R]G]LDá 2
3DĔVWZRZ\ monitoring ĞURGRZLVND oraz rozpowszechnianie informacji o ĞURGowisku
Art. 25.
1. ħUyGáHP informacji o ĞURGRZLVNX jest w V]F]HJyOQRĞFL SDĔVWZRZ\ monitoring
ĞURGRZLVND
2. 3DĔVWZRZ\ monitoring ĞURGRZLVND stanowi system pomiarów, ocen i prognoz
stanu ĞURGRZLVND oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o ĞURGRZLVNX
3. 3DĔVWZRZ\ monitoring ĞURGRZLVND wspomaga G]LDáDQLD na rzecz ochrony ĞUodowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i VSRáeF]HĔVWZD o:
1) MDNRĞFL elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów MDNRĞFL ĞUodowiska RNUHĞORQ\FK przepisami i poziomów, o których mowa w art. 3 pkt
28 lit. b i c, oraz obszarach Z\VWĊSRZDQLD SU]HNURF]HĔ tych standardów i
poziomów;
2) Z\VWĊSXMąF\FK zmianach MDNRĞFL elementów przyrodniczych i przyczynach
tych zmian, w tym SRZLą]DQLDFK przyczynowo-skutkowych Z\VWĊSXMąF\FK
SRPLĊG]\ emisjami i stanem elementów przyrodniczych.
Art. 26.
1. 3DĔVWZRZ\ monitoring ĞURGRZLVND obejmuje, uzyskiwane na podstawie EDGDĔ
monitoringowych, informacje w zakresie:
1) MDNRĞFL powietrza;
2) MDNRĞFL wód ĞUyGOąGRZ\FK powierzchniowych i podziemnych oraz wód
SU]HMĞFLRZ\FK a WDNĪH wód morza terytorialnego, wód Z\áąF]QHM strefy
ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód SU]\EU]HĪQ\FK w tym dna i
VNDá\ macierzystej ]QDMGXMąF\FK VLĊ na obszarze tych wód;
3) MDNRĞFL gleby i ziemi;
4) KDáDVX
5) promieniowania MRQL]XMąFHJR i pól elektromagnetycznych;
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6) stanu zasobów ĞURGRZLVND w tym lasów;
7) rodzajów i LORĞFL substancji lub energii wprowadzanych do powietrza, wód,
gleby i ziemi;
8) wytwarzania i gospodarowania odpadami.
2. Badania monitoringowe przeprowadza VLĊ w sposób cykliczny, VWRVXMąF ujednolicone metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.
2a. Badanie monitoringowe prowadzi VLĊ z równoczesnym wykorzystaniem i rejeVWUDFMą danych przestrzennych.
3. W ramach SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND Vą gromadzone i VSRU]ąG]DQH
dane GRW\F]ąFH stanu ĞURGRZLVND do których przekazywania Rzeczpospolita
Polska jest RERZLą]DQD na mocy ]RERZLą]DĔ PLĊG]\QDURGRZ\FK
Art. 27.
1. 3DĔVWZRZ\ monitoring ĞURGRZLVND zbiera dane na podstawie:
1) pomiarów dokonywanych przez organy administracji, RERZLą]DQH na podstawie ustawy do wykonywania EDGDĔ monitoringowych;
2) danych zbieranych w ramach statystyki publicznej, RNUHĞODQ\FK corocznie w
programach EDGDĔ statystycznych statystyki publicznej;
3) informacji XGRVWĊSQLRQ\FK przez inne organy administracji;
4) pomiarów stanu ĞURGRZLVND ZLHONRĞFL i rodzajów emisji, a WDNĪH ewidencji,
do których prowadzenia RERZLą]DQH Vą podmioty z mocy prawa albo na
mocy decyzji;
5) innych QLĪ wymienione w pkt 4 informacji, uzyskanych RGSáDWQLH lub nieodSáDWQLH od podmiotów QLHEĊGąF\FK organami administracji.
2. Zasady funkcjonowania SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND oraz zadania organów Inspekcji Ochrony ĝURGRZLVND w zakresie jego koordynacji RNUHĞODMą
przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony ĝURGRZLVND
Art. 28.
Podmioty NRU]\VWDMąFH ze ĞURGRZLVND RERZLą]DQH z mocy prawa oraz na mocy decyzji do pomiaru poziomu substancji lub energii w ĞURGRZLVNX oraz ZLHONRĞFL emisji,
JURPDG]ą i SU]HWZDU]DMą dane z zachowaniem zasad RNUHĞORQ\FK w ustawie i nieodSáDWQLH uGRVWĊSQLDMą informacje na potrzeby SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND
Art. 29.
1. Organy administracji RERZLą]DQH do wykonywania EDGDĔ monitoringowych maMą RERZLą]HN wzajemnego, QLHRGSáDWQHJR XGRVWĊSQLDQLD informacji o ĞURGRZisku.
1a. Organy Inspekcji Ochrony ĝURGRZLVND XGRVWĊSQLDMą QLHRGSáDWQLH organom PaĔ
stwowej Inspekcji Sanitarnej, gromadzone w ramach SDĔVWZRZHJR monitoringu
ĞURGRZLVND dane ]DZLHUDMąFH wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust.
1.
2. Inne organy administracji, G\VSRQXMąFH informacjami, które PRJą E\ü wykorzystane na potrzeby SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND Vą RERZLą]DQH do ich
QLHRGSáDWQHJR XGRVWĊSQLDQLD organom, o których mowa w ust. 1.
Art. 30. (uchylony).
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']LDá V
(uchylony)
']LDá VI
(uchylony)
']LDá VII
Ochrona ĞURGRZLVND w zagospodarowaniu przestrzennym
i przy realizacji inwestycji
Art. 71.
1. Zasady ]UyZQRZDĪRQHJR rozwoju i ochrony ĞURGRZLVND VWDQRZLą SRGVWDZĊ do
VSRU]ąG]DQLD i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów XZDUXQNRZDĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczeJyOQRĞFL
1) RNUHĞOD VLĊ UR]ZLą]DQLD QLH]EĊGQH do zapobiegania powstawaniu zanieF]\V]F]HĔ zapewnienia ochrony przed SRZVWDMąF\PL zanieczyszczeniami
oraz przywracania ĞURGRZLVND do ZáDĞFLZHJR stanu;
2) ustala VLĊ warunki realizacji SU]HGVLĊZ]LĊü XPRĪOLZLDMąFH uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony ĞURGRZLVND
3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak QDMZLĊNV]\P
stopniu ]DSHZQLDü zachowanie jego walorów krajobrazowych.
Art. 72.
1. W studium uwarunkowDĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia VLĊ warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i UDFMRQDOQą JRVSRGDUNĊ zasobami
ĞURGRZLVND w V]F]HJyOQRĞFL przez:
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym
na terenach eksploatacji ]áyĪ kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;
2) XZ]JOĊGQLDQLH obszarów Z\VWĊSRZDQLD ]áyĪ kopalin oraz obecnych i przyV]á\FK potrzeb eksploatacji tych ]áyĪ
3) zapewnianie kompleksowego UR]ZLą]DQLD problemów zabudowy miast i
wsi, ze szczególnym XZ]JOĊGQLHQLHP gospodarki wodnej, odprowadzania
ĞFLHNyZ gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji
publicznej oraz XU]ąG]DQLD i NV]WDáWRZDQLD terenów zieleni;
4) uwzJOĊGQLDQLH NRQLHF]QRĞFL ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w ]ZLą]NX z prowadzeniem gospodarki rolnej;
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych ĞURGRZLVND i warunków
klimatycznych;
5a) XZ]JOĊGQLDQLH potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i
ich skutkom;
6) XZ]JOĊGQLDQLH innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby,
ziemi, ochrony przed KDáDVHP wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
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2. W studium XZDUXQNRZDĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy RNUHĞODQLX ]DGDĔ ]ZLą]DQ\FK z
ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala VLĊ proporcje
SR]ZDODMąFH na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej
i SUDZLGáRZ\FK warunków Ī\FLD
3. W studium XZDUXQNRZDĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego RNUHĞOD VLĊ WDNĪH
sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku G]LDáDOQRĞFL
F]áRZLHND NOĊVN Ī\ZLRáRZ\FK oraz ruchów masowych ziemi.
4. Wymagania, o których mowa w ust. 1–3, RNUHĞOD VLĊ na podstawie RSUDFRZDĔ
ekofizjograficznych, stosownie do rodzaju VSRU]ąG]DQHJR dokumentu, cech poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych SRZLą]DĔ
5. Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie VLĊ GRNXPHQWDFMĊ VSRU]ąG]DQą na
potrzeby studium XZDUXQNRZDĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, FKDUDNWHU\]XMąFą poszczególne
elementy przyrodnicze na obszarze REMĊW\P studium lub planem i ich wzajemne
SRZLą]DQLD
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD rodzaje, zakres i sposób wykonania RSUDFRZDĔ ekofizjograficznych, o których mowa w ust.
4, XZ]JOĊGQLDMąF odpowiednio potrzeby, dla których VSRU]ąG]DQH Vą te opracowania, NRQLHF]QRĞü zapewnienia WUZDáRĞFL podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze REMĊW\P planem zagospodarowania przestrzennego oraz dane
EĊGąFH SRGVWDZą VSRU]ąG]DQLD tych RSUDFRZDĔ
7. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje VLĊ odpowiednio do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa.
Art. 73.
1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu XZ]JOĊGQLD VLĊ w szczególQRĞFL
ograniczenia Z\QLNDMąFH z:
1) ustanowienia w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, ]HVSRáX przyrodniczokrajobrazowego, XĪ\WNX ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego,
pomników przyrody oraz ich otulin;
2) utworzenia obszarów ograniczonego XĪ\WNRZDQLD lub stref SU]HP\VáRZ\FK
2a) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza
DJORPHUDFMą
3) ustalenia w trybie przepisów ustawy – Prawo wodne warunków korzystania
z wód regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych XMĊü
wód, a WDNĪH obszarów ochronnych zbiorników wód ĞUyGOąGRZ\FK
2. Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziemne UXURFLąJL linie kablowe oraz
inne obiekty liniowe przeprowadza VLĊ i wykonuje w sposób ]DSHZQLDMąF\ ograniczenie ich RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR w tym:
1) RFKURQĊ walorów krajobrazowych;
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2) PRĪOLZRĞü przemieszczania VLĊ dziko Ī\MąF\FK ]ZLHU]ąW
3. W granicach administracyjnych miast oraz w REUĊELH zwartej zabudowy wsi jest
zabroniona budowa ]DNáDGyZ VWZDU]DMąF\FK ]DJURĪHQLH dla Ī\FLD lub zdrowia
ludzi, a w V]F]HJyOQRĞFL ]DJURĪHQLH Z\VWąSLHQLD SRZDĪQ\FK awarii. Rozbudowa
takich ]DNáDGyZ jest dopuszczalna pod warunkiem, ĪH doprowadzi ona do ograniczenia ]DJURĪHQLD dla zdrowia ludzi, w tym Z\VWąSLHQLD SRZDĪQ\FK awarii.
3a. Przepis ust. 3 nie dotyczy budowy i rozbudowy ]DNáDGyZ na obszarach RNUHĞOanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny
przeznaczone do G]LDáDOQRĞFL produkcyjnej, VNáDGRZDQLD i magazynowania, MHĪeli plany te nie ]DZLHUDMą RJUDQLF]HĔ GRW\F]ąF\FK ]DNáDGyZ VWZDU]DMąF\FK zagroĪHQLH dla Ī\FLD lub zdrowia ludzi.
4. =DNáDG\ VWZDU]DMąFH ]DJURĪHQLH Z\VWąSLHQLD SRZDĪQ\FK awarii powinny E\ü lokalizowane w bezpiecznej RGOHJáRĞFL od siebie, od osiedli mieszkaniowych, od
obiektów XĪ\WHF]QRĞFL publicznej, od budynków zamieszkania zbiorowego, od
obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg
krajowych oraz od linii kolejowych o znaczeniu SDĔVWZRZ\P
5. Osiedla mieszkaniowe, obiekty XĪ\WHF]QRĞFL publicznej, budynki zamieszkania
zbiorowego, obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, drogi krajowe oraz linie
kolejowe o znaczeniu SDĔVWZRZ\P powinny E\ü lokalizowane w bezpiecznej
RGOHJáRĞFL od ]DNáDGyZ VWZDU]DMąF\FK ]DJURĪHQLH Z\VWąSLHQLD SRZDĪQ\FK awarii.
6. ,VWQLHMąF\P ]DNáDGRP o których mowa w ust. 3 i 4, dla których bezpieczna odleJáRĞü nie ]RVWDáD zachowana, organy Inspekcji Ochrony ĝURGRZLVND PRJą po
uzyskaniu opinii ZáDĞFLZHJR organu 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM Z\GDü decy]MĊ w zakresie QDáRĪHQLD dodatkowych ]DEH]SLHF]HĔ technicznych, aby zmniejV]\ü QLHEH]SLHF]HĔVWZD na jakie Vą QDUDĪHQL ludzie.
Art. 74.
1. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji QDOHĪ\ ]DSHZQLü RV]F]ĊGQH
korzystanie z terenu.
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, XZ]JOĊGQLDMą w V]F]HJyOQRĞFL projektanci
oraz organy administracji XVWDODMąFH warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz organy administracji ZáDĞFLZH do spraw Z\ZáDV]F]DQLD nieruchomoĞFL

1.

2.

3.

4.

Art. 75.
W trakcie prac budowlanych inwestor UHDOL]XMąF\ SU]HGVLĊZ]LĊFLH jest obowią
zany XZ]JOĊGQLü RFKURQĊ ĞURGRZLVND na obszarze prowadzenia prac, a w szczeJyOQRĞFL RFKURQĊ gleby, zieleni, naturalnego XNV]WDáWRZDQLD terenu i stosunków
wodnych.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza VLĊ wykorzystywanie i przeNV]WDáFDQLH elementów przyrodniczych Z\áąF]QLH w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w ]ZLą]NX z UHDOL]DFMą konkretnej inwestycji.
-HĪHOL ochrona elementów przyrodniczych nie jest PRĪOLZD QDOHĪ\ SRGHMPRZDü
G]LDáDQLD PDMąFH na celu naprawienie Z\U]ąG]RQ\FK szkód, w V]F]HJyOQRĞFL
przez NRPSHQVDFMĊ SU]\URGQLF]ą
:áDĞFLZ\ organ administracji w pozwoleniu na EXGRZĊ V]F]HJyáRZR RNUHĞOD
zakres RERZLą]NyZ o których mowa w ust. 1 i 3.

2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 18/181

5. Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku SU]HGVLĊZ]LĊü dla
których E\áD przeprowadzona ocena RGG]LDá\ZDQLD SU]HGVLĊZ]LĊFLD na ĞURGRZisko na podstawie ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND 2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND
oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR RNUHĞOD decyzja o ĞURGRZLVNowych uwarunkowaniach oraz inne decyzje, przed wydaniem których ]RVWDáD
przeprowadzona ocena RGG]LDá\ZDQLD SU]HGVLĊZ]LĊFLD na ĞURGRZLVNR
Art. 76.
1. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, ]HVSyá obiektów lub instalacja nie PRJą E\ü oddane do XĪ\WNRZDQLD MHĪHOL nie VSHáQLDMą Z\PDJDĔ
ochrony ĞURGRZLVND o których mowa w ust. 2.
2. Wymaganiami ochrony ĞURGRZLVND dla nowo zbudowanego lub przebudowanego
obiektu budowlanego, ]HVSRáX obiektów lub instalacji Vą
1) wykonanie wymaganych przepisami lub RNUHĞORQ\FK w decyzjach administracyjnych ĞURGNyZ technicznych FKURQLąF\FK ĞURGRZLVNR
2) zastosowanie odpowiednich UR]ZLą]DĔ technologicznych, Z\QLNDMąF\FK z
ustaw lub decyzji;
3) uzyskanie wymaganych decyzji RNUHĞODMąF\FK zakres i warunki korzystania
ze ĞURGRZLVND
4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem EDGDĔ i VSUDZG]HĔ wynikaMąF\FK z mocy prawa standardów emisyjnych oraz RNUHĞORQ\FK w pozwoleniu warunków emisji.
3. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, ]HVSyá obiektów lub instalacja nie PRJą E\ü eksploatowane, MHĪHOL w okresie 30 dni od ]DNRĔF]HQLD
rozruchu nie Vą dotrzymywane Z\QLNDMąFH z mocy prawa standardy emisyjne albo RNUHĞORQH w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po ]DNRĔF]HQLX
rozruchu.
4. Na 30 dni przed terminem oddania do XĪ\WNRZDQLD nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, ]HVSRáX obiektów lub instalacji realizowanych jako SU]HGVLĊZ]LĊFLH PRJąFH ]QDF]ąFR RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR w
rozumieniu ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND 2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o
ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz
o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR inwestor jest RERZLą]DQ\ poinformoZDü wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND o planowanym terminie:
1) oddania do XĪ\WNRZDQLD nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, ]HVSRáX obiektów lub instalacji;
2) ]DNRĔF]HQLD rozruchu instalacji, MHĪHOL jest on przewidywany.
']LDá VIII
Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony ĞURGRZLVND oraz reklama
Art. 77.
1. 3UREOHPDW\NĊ ochrony ĞURGRZLVND i zrównoZDĪRQHJR rozwoju XZ]JOĊGQLD VLĊ w
podstawach programowych NV]WDáFHQLD ogólnego dla wszystkich typów V]Nyá
2. 2ERZLą]HN o którym mowa w ust. 1, obejmuje UyZQLHĪ organizatorów kursów
SURZDG]ąF\FK do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
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Art. 78.
ĝURGNL masowego przekazu Vą RERZLą]DQH NV]WDáWRZDü pozytywny stosunek VSRáeF]HĔVWZD do ochrony ĞURGRZLVND oraz SRSXODU\]RZDü zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach.
Art. 79.
Organy administracji, instytucje NRRUG\QXMąFH oraz NLHUXMąFH G]LDáDOQRĞFLą QDXNRZą
i naukowo-EDGDZF]ą a WDNĪH V]NRá\ Z\ĪV]H placówki naukowe i naukowobadawcze, REHMPXMąFH swym zakresem G]LDáDQLD dziedziny nauki lub dyscypliny
naukowe ZLąĪąFH VLĊ z RFKURQą ĞURGRZLVND Vą RERZLą]DQH XZ]JOĊGQLDü w ustalanych programach oraz w swej G]LDáDOQRĞFL badania GRW\F]ąFH ]DJDGQLHĔ ochrony
ĞURGRZLVND i badania te UR]ZLMDü
Art. 80.
Reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub XVáXJL nie powinny ]DZLHUDü WUHĞFL
SURSDJXMąF\FK model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony ĞURGRZLVND i zrówQRZDĪRQHJR rozwoju, a w V]F]HJyOQRĞFL Z\NRU]\VW\ZDü obrazu dzikiej przyrody do
promowania produktów i XVáXJ negatywnie ZSá\ZDMąF\FK na ĞURGRZLVNR przyrodnicze.
Art. 80a.
1. Reklama i inny rodzaj promocji, ]DZLHUDMąFH LQIRUPDFMĊ o produkcie w zakresie
RNUHĞORQ\P w art. 167 ust. 1, powinny E\ü czytelne oraz powinny XZ]JOĊGQLDü
wymagania RNUHĞORQH na podstawie art. 167 ust. 4 pkt 3.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ĞURGRZLVND NLHUXMąF VLĊ zapewnieniem konsumentom PRĪOLZoĞFL áDWZHM oceny cech produktu istotnych z punktu widzenia ochrony ĞURGRZLVND
PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH wymagania w zakresie
zamieszczania w reklamie i PDWHULDáDFK promocyjnych informacji o produkcie, o
której mowa w art. 167 ust. 1, w tym:
1) oznaczenie numeryczne SR]ZDODMąFH na LGHQW\ILNDFMĊ produktu lub grupy
produktów oraz ich nazwy;
2) wymagania co do F]\WHOQRĞFL informacji o produkcie.
Art. 80b.
Nadzór nad przestrzeganiem Z\PDJDĔ o których mowa w art. 80a ust. 2, sprawuje
Inspekcja Handlowa.
Art. 80c.
Organizacje VSRáHF]QH PRJą Z\VWĊSRZDü do ZáDĞFLZ\FK organów administracji o
zastosowanie ĞURGNyZ ]PLHU]DMąF\FK do zaprzestania reklamy lub innego rodzaju
promocji towaru lub XVáXJL MHĪHOL reklama lub inny rodzaj promocji Vą sprzeczne z
art. 80.
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7\WXá II
OCHRONA ZASOBÓW ĝ52'2:,6.$
']LDá I
Przepisy ogólne
Art. 81.
1. Ochrona zasobów ĞURGRZLVND realizowana jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.
2. 6]F]HJyáRZH zasady ochrony wód RNUHĞODMą przepisy ustawy – Prawo wodne.
3. 6]F]HJyáRZH zasady gospodarowania ]áRĪHP kopaliny i ]ZLą]DQHM z HNVSORDWDFMą
]áRĪD ochrony ĞURGRZLVND RNUHĞODMą przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.
4. 6]F]HJyáRZH zasady:
1) ochrony obszarów i obiektów o ZDUWRĞFLDFK przyrodniczych, krajobrazu,
]ZLHU]ąW i URĞOLQ ]DJURĪRQ\FK Z\JLQLĊFLHP oraz drzew, krzewów i zieleni –
RNUHĞODMą przepisy ustawy o ochronie przyrody;
2) ochrony lasów – RNUHĞODMą przepisy ustawy o lasach;
3) ochrony dziko Z\VWĊSXMąF\FK ]ZLHU]ąW – RNUHĞODMą przepisy ustawy z dnia 18
kwietnia 1985 r. o rybactwie ĞUyGOąGRZ\P (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz.
750, z SyĨQ zm.4)), ustawy z dnia 16 SDĨG]LHUQLND 1991 r. o ochronie przyrody 5) (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z SyĨQ zm. 6)), ustawy z dnia 13
SDĨG]LHUQLND 1995 r. – Prawo áRZLHFNLH (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066
i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz.
1238), a WDNĪH ustawy z dnia 6 ZU]HĞQLD 2001 r. o U\ERáyZVWZLH morskim 7)
(Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514);
4) ochrony ]ZLHU]ąW gospodarskich i domowych – RNUHĞODMą przepisy ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie ]ZLHU]ąW (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002, z SyĨQ zm.8));

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.

5)

8WUDFLáD moc z dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 161 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), która ZHV]áD w Ī\FLH z dniem 1 maja 2004 r.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

7)

8WUDFLáD moc z dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 72 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o ryboáyZVWZLH (Dz. U. Nr 62, poz. 574), która ZHV]áD w Ī\FLH z dniem 1 maja 2004 r.

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz.
625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r.
Nr 249, poz. 1830.
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5) ochrony gruntów rolnych i OHĞQ\FK – RNUHĞODMą przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i OHĞQ\FK
Art. 82.
Ochrona zasobów ĞURGRZLVND jest realizowana w V]F]HJyOQRĞFL poprzez:
1) RNUHĞOHQLH standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND oraz NRQWUROĊ ich RVLąJDQLD a takĪH podejmowanie G]LDáDĔ VáXĪąF\FK ich nieprzekraczaniu lub przywracaniu;
2) ograniczanie emisji, na zasadach RNUHĞORQ\FK w tytule III.
Art. 83.
1. 2NUHĞODMąF standardy MDNRĞFL ĞURGRZLVND QDOHĪ\ NLHURZDü VLĊ VNDOą Z\VWĊSRZania i rodzajem RGG]LDá\ZDQLD substancji lub energii na ĞURGRZLVNR
2. Standardy MDNRĞFL ĞURGRZLVND PRJą E\ü ]UyĪQLFRZDQH w ]DOHĪQRĞFL od obszarów
i Vą Z\UDĪDQH jako poziomy substancji lub energii.
Art. 84.
1. W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND w
przypadkach wskazanych XVWDZą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu
prawa miejscowego, tworzone Vą programy. Programy Vą publikowane w wojewódzkich dziennikach XU]ĊGRZ\FK
2. W programie ustala VLĊ
1) obszar REMĊW\ zakresem jego RERZLą]\ZDQLD
2) naruszone standardy MDNRĞFL ĞURGRZLVND wraz z podaniem zakresu naruszenia;
3) podstawowe kierunki i zakres G]LDáDĔ QLH]EĊGQ\FK do przywracania standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND
4) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych G]LDáDĔ
5) podmioty, do których skierowane Vą RERZLą]NL ustalone w programie;
6) w razie potrzeby dodatkowe RERZLą]NL podmiotów NRU]\VWDMąF\FK ze ĞUodowiska, ]ZLą]DQH z ograniczaniem RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR polegaMąFH na:
a) RERZLą]NX prowadzenia pomiarów ZLHONRĞFL emisji lub poziomów substancji lub energii w ĞURGRZLVNX
b) RERZLą]NX przekazywania, ze ZVND]DQą F]ĊVWRWOLZRĞFLą wyników
prowadzonych pomiarów oraz informacji GRW\F]ąF\FK przestrzegania
Z\PDJDĔ RNUHĞORQ\FK w posiadanych pozwoleniach,
c) ograniczeniu czasu RERZLą]\ZDQLD posiadanych przez dany podmiot
SR]ZROHĔ nie krócej jednak QLĪ do 2 lat;
7) RERZLą]NL organów administracji, SROHJDMąFH na przekazywaniu organowi
SU]\MPXMąFHPX program informacji o wydawanych decyzjach PDMąF\FK
ZSá\Z na UHDOL]DFMĊ programu;
8) sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu i jego efektów.
3. Ustalenie WUHĞFL programu dokonywane jest w V]F]HJyOQRĞFL na podstawie:
1) oceny charakteru i zakresu aktualnego stanu ĞURGRZLVND dokonanej ]ZáDVzcza na podstawie danych SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND
2) analizy PRĪOLZ\FK do zastosowania UR]ZLą]DĔ o charakterze organizacyjnym, technicznym lub ekonomicznym planowanych G]LDáDĔ z XZ]JOĊGQLe2013-09-25
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niem NRQLHF]QRĞFL stosowania technologii, o których mowa w art. 143, albo
najlepszych GRVWĊSQ\FK technik;
3) analizy kosztów zastosowania proponowanych ĞURGNyZ ochronnych, z
XZ]JOĊGQLHQLHP ich optymalizacji;
4) analizy charakteru obszarów ograniczonego XĪ\WNRZDQLD LVWQLHMąF\FK na terenie REMĊW\P programem, oraz zakresu wprowadzonych RJUDQLF]HĔ w korzystaniu z tych obszarów.
4. Wyniki ocen i analiz, o których mowa w ust. 3, ujmowane Vą w uzasadnieniu do
programu, SRGOHJDMąF\P XGRVWĊSQLHQLX na zasadach ustalonych w rozdziale I w
dziale IV w tytule I.
']LDá II
Ochrona powietrza
Art. 85.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego MDNRĞFL w szczególnoĞFL przez:
1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu SRQLĪHM dopuszczalnych dla
nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie Vą one dotrzymane;
3) zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu SRQLĪHM poziomów docelowych albo poziomów celów GáXJRWHUPLQRZ\FK lub co najmniej na tych poziomach.
Art. 86.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw zdrowia, NLHUXMąF VLĊ NRQLHF]QRĞFLą ujednolicenia zasad oceny
MDNRĞFL powietrza, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu;
2) poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu;
3) poziomy celów GáXJRWHUPLQRZ\FK dla niektórych substancji w powietrzu;
4) alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet
NUyWNRWUZDáH przekroczenie PRĪH SRZRGRZDü ]DJURĪHQLH dla zdrowia ludzi;
4a) poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu;
4b) SXáDS VWĊĪHQLD ekspozycji;
5) warunki, w jakich ustala VLĊ poziom substancji, takie jak temperatura i ciĞQLHQLH
6) oznaczenie numeryczne substancji, SR]ZDODMąFH na MHGQR]QDF]Qą jej identyILNDFMĊ
7) okresy, dla których XĞUHGQLD VLĊ wyniki pomiarów;
8) (uchylony).
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, PRJą ]RVWDü ustalone:
1) dopuszczalna F]ĊVWRĞü przekraczania poziomów, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2;
2) terminy RVLąJQLĊFLD poziomów i SXáDSX o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i
4b, dla niektórych substancji w powietrzu;
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3) ]UyĪQLFRZDQH poziomy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 4a, ze Z]JOĊGX
na RFKURQĊ zdrowia ludzi oraz RFKURQĊ URĞOLQ
4) marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, Z\UDĪRQH
jako PDOHMąFD ZDUWRĞü procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu w kolejnych latach.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Przez margines tolerancji rozumie VLĊ ZDUWRĞü o NWyUą przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu nie powoduje RERZLą]NX VSRU]ąG]enia projektu XFKZDá\ sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1.
7. -HĪHOL dla substancji nie ]RVWDá RNUHĞORQ\ margines tolerancji, to obszar, na którym poziom tej substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny, klasyfikuje VLĊ do strefy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1.
Art. 86a.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw zdrowia, NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą dotrzymania SXáDSX VWĊĪHQLD ekspozycji oraz RNUHĞOHQLD i dotrzymania krajowego celu redukcji QDUDĪHQLD okreĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) sposób obliczania ZDUWRĞFL ZVNDĨQLND ĞUHGQLHJR QDUDĪHQLD dla miasta o liczbie PLHV]NDĔFyZ ZLĊNV]HM QLĪ 100 W\VLĊF\ i aglomeracji;
2) sposób obliczania ZDUWRĞFL krajowego ZVNDĨQLND ĞUHGQLHJR QDUDĪHQLD
3) sposób oceny dotrzymania SXáDSX VWĊĪHQLD ekspozycji.
2. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND w terminie do dnia 30 czerwca NDĪGHJR
roku, oblicza ZDUWRĞü ZVNDĨQLND ĞUHGQLHJR QDUDĪHQLD za rok poprzedni dla miasta o liczbie PLHV]NDĔFyZ ZLĊNV]HM QLĪ 100 W\VLĊF\ i aglomeracji dla NDĪGHJR
takiego miasta i aglomeracji oraz ZDUWRĞü krajowego ZVNDĨQLND ĞUHGQLHJR naraĪHQLD
3. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND QLH]ZáRF]QLH przekazuje ministrowi
ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND LQIRUPDFMĊ o ZDUWRĞFLDFK ZVNDĨQLNyZ o których mowa w ust. 2.
Art. 86b.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RJáDV]D w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 30
ZU]HĞQLD NDĪGHJR roku, wykaz miast o liczbie PLHV]NDĔFyZ ZLĊNV]HM QLĪ 100 W\VLĊF\
i aglomeracji, w których:
1) ZDUWRĞü ZVNDĨQLND ĞUHGQLHJR QDUDĪHQLD dla miasta o liczbie PLHV]NDĔFyZ
ZLĊNV]HM QLĪ 100 W\VLĊF\ i aglomeracji przekracza ZDUWRĞü SXáDSX VWĊĪHQLD
ekspozycji;
2) ZDUWRĞü ZVNDĨQLND ĞUHGQLHJR QDUDĪHQLD dla miasta o liczbie PLHV]NDĔFyZ
ZLĊNV]HM QLĪ 100 W\VLĊF\ i aglomeracji nie przekracza ZDUWRĞFL SXáDSX VWĊĪenia ekspozycji.
Art. 86c.
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Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD krajowy
cel redukcji QDUDĪHQLD NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą ochrony zdrowia ludzi.
Art. 86d.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą ujednolicenia zasad
dokonywania oceny MDNRĞFL powietrza oraz XZ]JOĊGQLHQLD w tych ocenach XG]LDáX
]DQLHF]\V]F]HĔ SRFKRG]ąF\FK ze ĨUyGHá naturalnych lub solenia i piaskowania dróg
w okresie zimowym, PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD sposób RNUHĞODQLD
XG]LDáX ]DQLHF]\V]F]HĔ SRFKRG]ąF\FK z tych ĨUyGHá w VWĊĪHQLDFK ]DQLHF]\V]F]HĔ w
powietrzu.
Art. 87.
1. Oceny MDNRĞFL powietrza dokonuje VLĊ w strefach.
2. 6WUHIĊ stanowi:
1) aglomeracja o liczbie PLHV]NDĔFyZ ZLĊNV]HM QLĪ 250 W\VLĊF\
2) miasto o liczbie PLHV]NDĔFów ZLĊNV]HM QLĪ 100 W\VLĊF\
3) SR]RVWDá\ obszar województwa, QLHZFKRG]ąF\ w VNáDG miast o liczbie
PLHV]NDĔFyZ ZLĊNV]HM niĪ 100 W\VLĊF\ oraz aglomeracji.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND ELRUąF pod XZDJĊ substancje, których
poziom w powietrzu podlega ocenie, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD strefy, o
których mowa w ust. 2, z XZ]JOĊGQLHQLHP ich nazw i kodów.
Art. 88.
1. Oceny MDNRĞFL powietrza i obserwacji zmian dokonuje VLĊ w ramach SDĔVWZRZego monitoringu ĞURGRZLVND
2. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny MDNRĞFL powietrza w poszczególnych strefach wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND dokonuje
przynajmniej co 5 lat, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 4, klasyfikacji stref, RGUĊEQLH pod ką
tem poziomu NDĪGHM substancji, Z\RGUĊEQLDMąF strefy, w których:
1) przekroczone Vą poziomy dopuszczalne;
1a) przekroczone Vą poziomy docelowe;
1b) przekroczone Vą poziomy celów GáXJRWHUPLQRZ\FK
2) poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest Z\ĪV]\ od
górnego progu oszacowania;
2a) poziom substancji nie przekracza poziomu docelowego i jest Z\ĪV]\ od górnego progu oszacowania;
3) poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest Z\ĪV]\
od dolnego progu oszacowania;
4) poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania.
3. Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza SURFHQWRZą F]ĊĞü dopuszczalnego
albo docelowego poziomu substancji w powietrzu.
4. .ODV\ILNDFMĊ pod NąWHP poziomu RNUHĞORQHM substancji przeprowadza VLĊ przed
XSá\ZHP 5 lat, MHĪHOL od poprzedniej klasyfikacji FDáNRZLWD krajowa LORĞü tej
substancji wprowadzanej do powietrza ulegnie zmianie o co najmniej 20%.
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Art. 89.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND w terminie do dnia 30 kwietnia kaĪ
dego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za
rok poprzedni oraz RGUĊEQLH dla NDĪGHM substancji dokonuje klasyfikacji stref, w
których poziom odpowiednio:
1) przekracza poziom dopuszczalny SRZLĊNV]RQ\ o margines tolerancji;
2) PLHĞFL VLĊ SRPLĊG]\ poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym
SRZLĊNV]RQ\P o margines tolerancji;
3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego;
4) przekracza poziom docelowy;
5) nie przekracza poziomu docelowego;
6) przekracza poziom celu GáXJRWHUPLQRZHJR
7) nie przekracza poziomu celu GáXJRWHUPLQRZHJR
1a. Wyniki oceny oraz NODV\ILNDFMĊ stref, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND QLH]ZáRF]QLH przekazuje ]DU]ąGRZL województwa.
1b. W przypadku udokumentowania ZSá\ZX ]DQLHF]\V]F]HĔ SRFKRG]ąF\FK ze ĨUóGHá naturalnych lub solenia i piaskowania dróg w okresie zimowym na poziom
substancji w powietrzu, wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND PRĪH kieruMąF VLĊ stopniem ZSá\ZX ]DQLHF]\V]F]HĔ SRFKRG]ąF\FK z tych ĨUyGHá na przekroczenia poziomów dopuszczalnych, XZ]JOĊGQLü w ocenie poziomów substancji w powietrzu ZSá\Z tych ]DQLHF]\V]F]HĔ
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
Art. 90.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny.
2. (uchylony).
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw zdrowia, NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą ujednolicenia zasad dokonywania
oceny MDNRĞFL powietrza w strefach, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu;
2) górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ustalone ]RVWDQą
1) zakresy wymaganych pomiarów, z SRG]LDáHP na pomiary FLąJáH oraz okresowe;
2) kryteria lokalizacji punktów poboru próbek substancji;
3) minimalna liczba VWDá\FK punktów pomiarowych;
4) (uchylony);
5) przypadki, gdy ocena MDNRĞFL powietrza:
a) powinna E\ü dokonywana metodami pomiarowymi,
b) PRĪH E\ü dokonywana:
– przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania,
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– metodami modelowania lub innymi metodami szacowania;
6) metodyki referencyjne;
7) wymagania GRW\F]ąFH MDNRĞFL pomiarów i innych metod oceny oraz zakresu
dokumentacji GRW\F]ąFHM uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych;
8) kryteria kontroli SRSUDZQRĞFL danych GRW\F]ąF\FK substancji w powietrzu w
trakcie ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych dla substancji
w powietrzu.
5. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, PRJą ]RVWDü ustalone:
1) dopuszczalna F]ĊVWRĞü przekraczania progów oszacowania;
2) sposób RNUHĞODQLD F]ĊVWRĞFL przekraczania progów oszacowania;
3) zakres pomiarów ZVSRPDJDMąF\FK RFHQĊ MDNRĞFL powietrza, w szczególnoĞFL zakres prowadzenia analiz VNáDGX chemicznego pyáX
6. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND
1) sprawuje nadzór nad ustalaniem przez wojewódzkiego inspektora ochrony
ĞURGRZLVND sposobu oceny MDNRĞFL powietrza, o której mowa w art. 88, oraz
dokonywaniem oceny MDNRĞFL powietrza i klasyfikacji stref, o których mowa
w art. 89 ust. 1, w tym zatwierdza sieci pomiarowe i inne metody oceny w
ramach wojewódzkich programów monitoringu ĞURGRZLVND
2) koordynuje G]LDáDQLD w zakresie zapewnienia MDNRĞFL pomiarów i oceny jaNRĞFL powietrza poprzez wskazanie procedur MDNRĞFL w tym zapewnienie
VSyMQRĞFL pomiarowej przy udziale laboratoriów Z]RUFXMąF\FK
3) koordynuje na terenie kraju XG]LDá w programach zapewnienia MDNRĞFL organizowanych przez .RPLVMĊ (XURSHMVNą
Art. 91.
1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, ]DU]ąG województwa, w terminie
15 PLHVLĊF\ 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 ZáDĞFLZ\P wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i
starostom projekt XFKZDá\ w sprawie programu ochrony powietrza, PDMąFHJR na
celu RVLąJQLĊFLH poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz SXáDSX
VWĊĪHQLD ekspozycji.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta Vą RERZLą]DQL do wydania opinii
w terminie PLHVLąFD od dnia otrzymania projektu XFKZDá\ w sprawie programu
ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1.
2a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza DNFHSWDFMĊ projektu XFKZDá\ w sprawie programu ochrony powietrza.
3. Sejmik województwa, w terminie 18 PLHVLĊF\ od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art.
89 ust. 1, RNUHĞOD w drodze XFKZDá\ program ochrony powietrza.
3a. Dla stref, w których przekraczane Vą poziomy dopuszczalne substancji, ]DU]ąG
województwa opracowuje projekt XFKZDá\ w sprawie programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego LQWHJUDOQą F]ĊĞü stanowi plan G]LDáDĔ krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.
4. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, ]DU]ąG województwa RNUHĞOD
przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i
informuje ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND o G]LDáDQLDFK podejmowanych w celu zmniejszenia emisji substancji SRZRGXMąF\FK te przekroczenia.
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5. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, ]DU]ąG województwa, w terminie
15 PLHVLĊF\ 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 ZáDĞFLZ\P wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i
starostom projekt XFKZDá\ w sprawie programu ochrony powietrza, PDMąFHJR na
celu RVLąJQLĊFLH poziomów docelowych substancji w powietrzu. Przepis ust. 3
stosuje VLĊ odpowiednio.
6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta Vą RERZLą]DQL do wydania opinii
w terminie PLHVLąFD od dnia otrzymania projektu XFKZDá\ w sprawie programu
ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 5.
6a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 6, oznacza DNFHSWDFMĊ projektu XFKZDá\ w sprawie programu ochrony powietrza.
7. Dla stref, w których ]RVWDá przekroczony poziom dopuszczalny albo poziom docelowy ZLĊFHM QLĪ jednej substancji w powietrzu, PRĪQD VSRU]ąG]Lü wspólny
program ochrony powietrza GRW\F]ąF\ tych substancji.
8. -HĪHOL przyczyny Z\ZRáXMąFH przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt
1 lub 4, Z\VWĊSXMą na terenie innego województwa QLĪ zlokalizowane Vą strefy,
ZáDĞFLZH ]DU]ąG\ województw ZVSyáG]LDáDMą przy VSRU]ąG]DQLX programów
ochrony powietrza, o których mowa w ust. 3 lub 5, w zakresie wymiany informacji o ewentualnych ĨUyGáDFK SU]HNURF]HĔ poziomów substancji w powietrzu
oraz SU]\NáDGRZ\FK G]LDáDQLDFK PDMąF\FK na celu ich ograniczenie.
9. =DU]ąG województwa, zgodnie z przepisami o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGowisku i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURdowisko, zapewnia PRĪOLZRĞü XG]LDáX VSRáHF]HĔVWZD
w SRVWĊSRZDQLX którego przedmiotem jest VSRU]ąG]HQLH programu ochrony powietrza.
9a. Opracowany przez ]DU]ąG województwa projekt XFKZDá\ w sprawie programu
ochrony powietrza powinien XZ]JOĊGQLDü przeprowadzone przez ]DU]ąG województwa analizy XG]LDáX w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu
poszczególnych grup ĨUyGHá emisji tych substancji i RNUHĞODü odpowiednie dziaáDQLD naprawcze w przypadku przekroczenia RERZLą]XMąF\FK poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych substancji.
9b. Opracowany przez ]DU]ąG województwa projekt programu ochrony powietrza
powinien XZ]JOĊGQLDü cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i
strategicznych, w tym w krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich programach ochrony ĞURGRZLVND regionalnych programach operacyjnych i
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
9c. W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza ]RVWDá\ uchwalone,
a standardy MDNRĞFL powietrza Vą przekraczane, ]DU]ąG województwa jest oboZLą]DQ\ RSUDFRZDü projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejĞFLD w Ī\FLH XFKZDá\ sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, RNUHĞODMąF w nim G]LDáDQLD ochronne dla grup OXGQRĞFL ZUDĪOLwych na
przekroczenie, REHMPXMąF\FK w V]F]HJyOQRĞFL osoby starsze i dzieci.
9d. Po RNUHĞOHQLX krajowego celu redukcji QDUDĪHQLD ]DU]ąG województwa jest oboZLą]DQ\ RSUDFRZDü projekt aktualizacji programu ochrony powietrza, RNUHĞODMąF
dodatkowe G]LDáDQLD PDMąFH na celu RVLąJQLĊFLH krajowego celu redukcji QDUDĪenia.
9e. Przepisy GRW\F]ąFH trybu przyjmowania programu ochrony powietrza stosuje VLĊ
odpowiednio do jego aktualizacji.
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10. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
V]F]HJyáRZH wymagania, jakim powinny RGSRZLDGDü programy ochrony powietrza oraz plany G]LDáDĔ krótkoterminowych, IRUPĊ VSRU]ąG]DQLD i QLH]EĊGQH czĊ
ĞFL VNáDGRZH programów ochrony powietrza oraz planów G]LDáDĔ krótkoterminowych, a WDNĪH zakres ]DJDGQLHĔ które powinny ]RVWDü RNUHĞORQH i ocenione w
tych programach i planach, ELRUąF pod XZDJĊ cele tych programów i planów
oraz NRQLHF]QRĞü zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i ochrony ĞURGRZLVND
11. (uchylony).
Art. 91a.
W przypadku Z\VWĊSRZDQLD na obszarze województwa stref, o których mowa w art.
89 ust. 1 pkt 6, RVLąJQLĊFLH poziomów celów GáXJRWHUPLQRZ\FK jest jednym z celów
wojewódzkich programów ochrony ĞURGRZLVND o których mowa w art. 17.
Art. 91b.
1. W przypadku Z\VWĊSRZDQLD na obszarze województwa stref, o których mowa w
art. 89 ust. 1 pkt 1, PRĪOLZH jest ]áRĪHQLH powiadomienia o zamiarze odroczenia
do dnia 1 stycznia 2015 r. terminów RVLąJQLĊFLD poziomów dopuszczalnych w
przypadku dwutlenku azotu i benzenu, pod warunkiem ĪH uchwalony ]RVWDá program ochrony powietrza z XZ]JOĊGQLHQLHP V]F]HJyáRZ\FK Z\PDJDĔ RNUHĞOonych w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10.
2. Powiadomienie wraz z programem ochrony powietrza dla danej strefy ]DU]ąG
województwa przekazuje ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGowiska.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND przekazuje powiadomienie Komisji Europejskiej za SRĞUHGQLFWZHP 6WDáHJR Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.
4. Odroczenie, o którym mowa w ust. 1, jest PRĪOLZH po wydaniu decyzji przez
.RPLVMĊ (XURSHMVNą
Art. 91c.
1. W przypadku gdy przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelowych
substancji w powietrzu Z\VWĊSXMH na znacznym obszarze kraju, a ĞURGNL SRGMĊWH
przez organy VDPRU]ąGX terytorialnego nie ZSá\ZDMą na ograniczenie emisji zaQLHF]\V]F]HĔ do powietrza, minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH opraFRZDü krajowy program ochrony powietrza, który jest dokumentem o charakterze strategicznym Z\]QDF]DMąF\P cele i kierunki G]LDáDĔ jakie powinny ]RVWDü
XZ]JOĊGQLone w programach ochrony powietrza.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w przypadku opracowania krajowego
programu ochrony powietrza, RJáDV]D w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie strony internetowej, na której
zamieszczono ten program, oraz o terminie, od którego ma E\ü on stosowany.
Art. 91d.
W przypadku przekroczenia SXáDSX VWĊĪHQLD ekspozycji, RVLąJQLĊFLH krajowego celu
redukcji QDUDĪHQLD powinno E\ü jednym z celów wojewódzkich programów ochrony
ĞURGowiska, do których, przy ich QDMEOLĪV]HM aktualizacji, wprowadza VLĊ dodatkowe
G]LDáDQLD w obszarze ochrony powietrza.
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Art. 92.
1. W przypadku ryzyka Z\VWąSLHQLD w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, ]DU]ąG województwa, w terminie 15 PLHVLĊF\ od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku
od wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND opracowuje i przedstawia do
zaopiniowania ZáDĞFLZ\P wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt XFKZDá\ w sprawie planu G]LDáDĔ krótkoterminowych, w którym
ustala VLĊ G]LDáDQLD PDMąFH na celu:
1) zmniejszenie ryzyka Z\VWąSLHQLD takich SU]HNURF]HĔ
2) ograniczenie skutków i czasu trwania ]DLVWQLDá\FK SU]HNURF]HĔ
1a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta Vą RERZLą]DQL do wydania opinii
w terminie PLHVLąFD od dnia otrzymania projektu XFKZDá\ w sprawie planu dziaáDĔ krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 1.
1b. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1a, oznacza DNFHSWDFMĊ
projektu XFKZDá\ w sprawie planu G]LDáDĔ krótkoterminowych.
1c. Sejmik województwa, w terminie 18 PLHVLĊF\ od dnia otrzymania informacji o
ryzyku, o której mowa w ust. 1, od wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZiska, RNUHĞOD w drodze XFKZDá\ plan G]LDáDĔ krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 1.
1d. W przypadku ryzyka Z\VWąSLHQLD w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzki
]HVSyá ]DU]ąG]DQLD kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o ]DU]ąG]DQLX kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z SyĨQ
zm.9)), informuje ZáDĞFLZH organy o NRQLHF]QRĞFL SRGMĊFLD G]LDáDĔ RNUHĞORQ\FK
planem G]LDáDĔ krótkoterminowych.
2. Plan G]LDáDĔ krótkoterminowych powinien w V]F]HJyOQRĞFL ]DZLHUDü
1) OLVWĊ podmiotów NRU]\VWDMąF\FK ze ĞURGRZLVND RERZLą]DQ\FK do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub S\áyZ do powietrza;
2) sposób organizacji i RJUDQLF]HĔ lub zakazu ruchu pojazdów i innych urzą
G]HĔ QDSĊG]DQ\FK silnikami spalinowymi;
3) sposób SRVWĊSRZDQLD organów, instytucji i podmiotów NRU]\VWDMąF\FK ze
ĞURGRZLVND oraz zachowania VLĊ obywateli w przypadku Z\VWąSLHQLD przeNURF]HĔ
4) RNUHĞOHQLH trybu i sposobu RJáDV]DQLD o zaistnieniu SU]HNURF]HĔ
3. (uchylony).
Art. 92a.
1. W przypadku Z\VWąSLHQLD na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryzyka przeNURF]HĔ poziomów dopuszczalnych albo SU]HNURF]HĔ poziomów docelowych lub
dopuszczalnych, SRZLĊNV]RQ\FK o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów GáXJRWHUPLQRZ\FK spowodowanych przenoszeniem zanieF]\V]F]HĔ z terytorium innego SDĔVWZD minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND
po ]DVLĊJQLĊFLX opinii *áyZQHJR Inspektora Ochrony ĝURGRZLVND za SRĞUHGQLc9)

Zmiany wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553,
Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z
2012 r. poz. 460.
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twem ]DU]ąGX województwa ZáDĞFLZHJR dla obszaru, na którym stwierdzono ryzyko tych SU]HNURF]HĔ lub przekroczenia, prowadzi konsultacje z ZáDĞFLZ\P
organem tego SDĔVWZD w celu analizy PRĪOLZRĞFL wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka SU]HNURF]HĔ oraz skutków i czasu trwania ]DLVWQLDá\FK przekroF]HĔ
2. W przypadku uzyskania od innego SDĔVWZD informacji o Z\VWąSLHQLX ryzyka
SU]HNURF]HĔ poziomów dopuszczalnych albo SU]HNURF]HĔ poziomów docelowych lub dopuszczalnych, SRZLĊNV]RQ\FK o margines tolerancji, lub poziomów
alarmowych oraz celów GáXJRWHUPLnowych, spowodowanych przenoszeniem zaQLHF]\V]F]HĔ z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsultacje z ZáDĞFLZ\P
organem innego SDĔVWZD prowadzi ]DU]ąG województwa ZáDĞFLZ\ dla obszaru,
co do którego istnieje podejrzenie przenoszenia ]DQLHF]\V]F]HĔ
3. =DU]ąG województwa QLH]ZáRF]QLH informuje ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞUodowiska o wynikach konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. W przypadku NRQLHF]QRĞFL SRGMĊFLD G]LDáDĔ stwierdzonych po konsultacjach, o
których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek innego SDĔVWZD minister ZáDĞFLZ\ do
spraw ĞURGRZLVND podejmuje ZVSyáSUDFĊ za SRĞUHGQLFWZHP ]DU]ąGX województwa ZáDĞFLZHJR dla danego obszaru, PDMąF na celu przygotowanie i UHDOL]DFMĊ
wspólnych programów ochrony powietrza lub planów G]LDáDĔ krótkoterminowych, REHMPXMąF\FK strefy terytorium innego SDĔVWZD
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH SRGMąü ZVSyáSUDFĊ z innymi paĔ
stwami F]áRQNRZVNLPL Unii Europejskiej oraz .RPLVMą (XURSHMVNą w zakresie
koordynacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnych programów
ochrony powietrza lub planów G]LDáDĔ krótkoterminowych, MHĪHOL uzna to za celowe ze Z]JOĊGX na ZDJĊ lub ]DZLáRĞü sprawy w zakresie, o którym mowa w
ust. 6.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND podejmuje ZVSyáSUDFĊ za SRĞUHGQLctwem ]DU]ąGX województwa ZáDĞFLZHJR dla obszaru, na którym stwierdzono ryzyko SU]HNURF]HĔ z innymi SDĔVWZDPL F]áRQNRZVNLPL Unii Europejskiej oraz
.RPLVMą (XURSHMVNą w zakresie koordynacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnych programów ochrony powietrza lub planów G]LDáDĔ krótkoterminowych, w tym wymiany informacji o ewentualnych ĨUyGáDFK SU]HNURF]HĔ poziomów substancji w powietrzu oraz SU]\NáDGRZ\FK G]LDáDQLDFK PDMąF\FK na
celu ograniczenie tych SU]HNURF]HĔ
7. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND podejmuje ZVSyáSUDFĊ za SRĞUHGQLctwem wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND ZáDĞFLZHJR dla obszaru,
na którym stwierdzono ryzyko SU]HNURF]HĔ z organem ZáDĞFLZ\P w innym
SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej oraz .RPLVMą (XURSHMVNą w zakresie
oceny i zapewnienia pomiarów MDNRĞFL powietrza.
8. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND PRĪH SRGMąü ZVSyáSUDFĊ z innymi paĔ
stwami F]áRQNRZVNLPL Unii Europejskiej oraz .RPLVMą (XURSHMVNą w zakresie
wymiany informacji o wykonywaniu oceny i zapewnieniu pomiarów MDNRĞFL
powietrza, MHĪHOL uzna to za celowe ze Z]JOĊGX na ZDJĊ lub ]DZLáRĞü sprawy.
Art. 92b.
1. Informacje o stanie MDNRĞFL powietrza, w tym lokalizacji wszystkich stref na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których dokonuje VLĊ oceny MDNRĞFL powietrza i jego stanu, XGRVWĊSQLDQH Vą na stronie internetowej *áyZQHJR Inspektoratu
Ochrony ĝURGRZLVND Na stronie XGRVWĊSQLD VLĊ UyZQLHĪ informacje o decyzjach
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RGUDF]DMąF\FK o których mowa w art. 91b ust. 4, o RERZLą]XMąF\FK programach
ochrony powietrza oraz planach G]LDáDĔ krótkoterminowych.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND przekazuje *áyZQHPX Inspektorowi
Ochrony ĝURGRZLVND informacje o decyzjach RGUDF]DMąF\FK o programach
ochrony powietrza oraz planach G]LDáDĔ krótkoterminowych, o których mowa w
ust. 1, w celu ich XGRVWĊSQLHQLD na stronie internetowej.
Art. 93.
1. Wojewódzki ]HVSyá ]DU]ąG]DQLD kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o ]DU]ąG]DQLX kryzysowym, QLH]ZáRF]QLH powiadamia VSRáHF]HĔVWZR oraz podmioty, o których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1,
w sposób zwyczajowo SU]\MĊW\ na danym terenie, o ryzyku Z\VWąSLHQLD przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o Z\VWąSLHQLX przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji.
2. Powiadomienie powinno ]DZLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL
1) GDWĊ JRG]LQĊ i obszar, na którym Z\VWąSLáR ryzyko przekroczenia albo przekroczenie, oraz przyczyny tego stanu;
2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu áąF]QLH z przyczynami
tych zmian, obszaru, którego dotyczy, oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego Z\VWąSLHQLD
3) wskazanie grup OXGQRĞFL ZUDĪOLZ\FK na przekroczenie, REHMPXMąF\FK w
V]F]HJyOQRĞFL osoby starsze i dzieci, oraz ĞURGNL RVWURĪQRĞFL które PDMą E\ü
przez nie SRGMĊWH
4) LQIRUPDFMĊ o RERZLą]XMąF\FK ograniczeniach i innych ĞURGNDFK zaradczych.
Art. 94.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND przekazuje *áyZQHPX Inspektorowi
Ochrony ĝURGRZLVND
1) wyniki klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2;
2) wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1;
3) wyniki oceny poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji stref,
o których mowa w art. 89;
4) informacje o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w art. 93.
1a. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND na podstawie wyników i informacji, o
których mowa w ust. 1, dokonuje zbiorczej oceny MDNRĞFL powietrza w skali kraju.
1b. W przypadku ryzyka Z\VWąSLHQLD przekroczenia poziomu docelowego lub dopuszczalnego substancji w powietrzu w danej strefie wojewódzki inspektor
ochrony ĞURGRZLVND powiadamia o tym ZáDĞFLZ\ ]DU]ąG województwa.
1c. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND powiadamia wojewódzki ]HVSyá zaU]ąG]DQLD kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o ]DU]ąG]DQLX kryzysowym, o przekroczeniu poziomów ]RERZLą]uMąF\FK do SRGMĊFLD G]LDáDĔ RNUHĞORQ\FK w planach G]LDáDĔ krótkoterminowych.
1d. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND w terminie do dnia 31 SDĨG]LHUQLND
NDĪGHJR roku, XGRVWĊSQLD na stronie internetowej *áyZQHJR Inspektoratu
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Ochrony ĝURGRZLVND roczne raporty z oceny MDNRĞFL powietrza w kraju za rok
poprzedni.
1e. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND w terminie do dnia 31 SDĨG]LHUQLND
NDĪGHJR roku, XGRVWĊSQLD na stronie internetowej *áyZQHJR Inspektoratu
Ochrony ĝURGRZLVND LQIRUPDFMĊ o ZDUWRĞFL ZVNDĨQLND ĞUHGQLHJR QDUDĪHQLD dla
miasta o liczbie PLHV]NDĔFyZ ZLĊNV]HM QLĪ 100 W\VLĊF\ i aglomeracji oraz wartoĞFL krajowego ZVNDĨQLND ĞUHGQLHJR QDUDĪHQLD za rok poprzedni.
2. =DU]ąG województwa, w terminie 18 PLHVLĊF\ od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art.
89 ust. 1, przekazuje ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND LQIRUPDFMĊ o
uchwaleniu przez sejmik województwa programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91. =DU]ąG województwa przekazuje ministrowi ZáDĞFLZHPX
do spraw ĞURGRZLVND LQIRUPDFMĊ o uchwaleniu przez sejmik województwa planu
dziaáDĔ krótkoterminowych.
2a. =DU]ąG województwa, co 3 lata, przekazuje ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw
ĞURGRZLVND sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza, o których
mowa w art. 91, oraz planów G]LDáDĔ krótkoterminowych, o których mowa w art.
92, SRF]ąZV]\ od dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH XFKZDá\ w sprawie RNUHĞOHQLD programu
ochrony powietrza lub planu G]LDáDĔ krótkoterminowych do dnia ]DNRĔF]HQLD
realizacji odpowiednio tego programu lub planu.
2b. -HĪHOL realizacja programu ochrony powietrza lub planu G]LDáDĔ krótkoterminowych jest zaplanowana na okres krótszy QLĪ 3 lata, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2a, ]DU]ąG województwa SU]HGNáDGD QDMSyĨQLHM 6 PLHVLĊF\ po zakoĔ
czeniu realizacji tego programu lub planu.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND ELRUąF pod XZDJĊ NRQLHF]QRĞü gromadzenia danych i informacji na potrzeby krajowe i ]RERZLą]DĔ PLĊG]\QDURGowych, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD zakres i sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ustalone ]RVWDQą
1) terminy przekazywania informacji;
2) forma przekazywanych informacji;
3) XNáDG przekazywanych informacji;
4) wymagane techniki przekazywania informacji.
Art. 95.
1. Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, w odniesieniu do ]DNáDGyZ gdzie jest eksploatowana instalacja,
która jest kwalifikowana jako SU]HGVLĊZ]LĊFLH PRJąFH ]QDF]ąFR RGG]LDá\ZDü na
ĞURGRZLVNR w rozumieniu ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND 2008 r. o udostĊSQLDQLX
informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞUodowiska oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR PDUV]DáHN województwa
PRĪH w drodze decyzji, QDáRĪ\ü na podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND który
prowadzi G]LDáDOQRĞü SRZRGXMąFą wprowadzanie substancji do powietrza, oboZLą]HN prowadzenia pomiarów poziomów tej substancji w powietrzu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot RERZLą]DQ\ jest SU]HFKRZ\ZDü
wyniki pomiarów przez 5 lat od ]DNRĔF]HQLD roku kalendarzowego, którego doW\F]ą
3. 3RVWĊSRZDQLH w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna
VLĊ z XU]ĊGX
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Art. 96.
Sejmik województwa PRĪH w drodze XFKZDá\ w celu ]DSRELHĪHQLD negatywnemu
RGG]LDá\ZDQLX na ĞURGRZLVNR lub na zabytki RNUHĞOLü dla terenu województwa EąGĨ
jego F]ĊĞFL rodzaje lub MDNRĞü paliw dopuszczonych do stosowania, a WDNĪH sposób
realizacji i kontroli tego RERZLą]NX
Art. 96a.
1. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND sprawuje nadzór w zakresie:
1) terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i planów G]LDáDĔ
krótkoterminowych, o których mowa w art. 91 i art. 92;
2) wykonywania ]DGDĔ RNUHĞORQ\FK w programach ochrony powietrza i planach G]LDáDĔ krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, VWDURVWĊ oraz inne podmioty.
2. Do wykonywania ]DGDĔ kontrolnych przez wojewódzkiego inspektora ochrony
ĞURGRZLVND stosuje VLĊ przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony ĝURGRZLVND z
XZ]JOĊGQLHQLHP ust. 3–6.
3. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND w wyniku przeprowadzonej kontroli
PRĪH Z\GDü zalecenia pokontrolne.
4. Kontrolowany organ PRĪH ]JáRVLü na SLĞPLH ]DVWU]HĪHQLD do ]DOHFHĔ pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia ich GRUĊF]HQLD
5. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND ustosunkowuje VLĊ do ]DVWU]HĪHĔ
kontrolowanego organu w terminie 14 dni od dnia ich GRUĊF]HQLD
6. Kontrolowany organ, w terminie 30 dni od dnia GRUĊF]HQLD ustosunkowania VLĊ
wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND do jego ]DVWU]HĪHĔ powiadamia
go o realizacji ]DOHFHĔ pokontrolnych i zawartych w nich uwag i wniosków, maMąF na uwadze zmiany Z\QLNDMąFH z XZ]JOĊGQLRQ\FK przez wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND ]DVWU]HĪHĔ
']LDá III
Ochrona wód
Art. 97.
1. Ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej MDNRĞFL w tym utrzymywanie LORĞFL wody na poziomie ]DSHZQLDMąF\P RFKURQĊ równowagi biologicznej, w V]F]HJyOQRĞFL przez:
1) utrzymywanie MDNRĞFL wód SRZ\ĪHM albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach;
2) doprowadzanie MDNRĞFL wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on RVLąJQLĊW\
2. Poziom MDNRĞFL wód jest RNUHĞODQ\ z XZ]JOĊGQLHQLHP LORĞFL substancji i energii w
wodach oraz stopnia ]GROQRĞFL funkcjonowania ekosystemów wodnych.
Art. 98.
1. Wody podziemne i obszary ich zasilania SRGOHJDMą ochronie SROHJDMąFHM w
V]F]HJyOQRĞFL na:
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1) zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie odG]LDá\ZDQLD na obszary ich zasilania;
2) utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód.
2. Do celów, o których mowa w ust. 1, tworzy VLĊ w V]F]HJyOQRĞFL na zasadach
RNUHĞORQ\FK XVWDZą – Prawo wodne, obszary ochronne zbiorników wód ĞUyGOą
dowych.
3. -HĪHOL przepis szczególny nie stanowi inaczej, wody podziemne przeznacza VLĊ na
zaspokojenie potrzeb bytowych ludzi.
Art. 99.
Organy administracji SODQXMą i UHDOL]XMą G]LDáDQLD w zakresie ochrony poziomu jakoĞFL wód XZ]JOĊGQLDMąFH obszary zlewni hydrograficznych.
Art. 100.
1. Przy planowaniu i realizacji SU]HGVLĊZ]LĊFLD powinny E\ü stosowane UR]ZLą]ania, które RJUDQLF]ą ]PLDQĊ stosunków wodnych do rozmiarów QLH]EĊGQ\FK ze
Z]JOĊGX na VSHF\ILNĊ SU]HGVLĊZ]LĊFLD
2. -HĪHOL konieczna jest czasowa zmiana stosunków wodnych, jest ona dopuszczalna
Z\áąF]QLH w okresie QLH]EĊGQ\P
3. .DĪG\ kto czasowo GRSURZDG]Lá do zmiany stosunków wodnych, jest obowią
zany do SRGMĊFLD G]LDáDĔ w celu ich przywrócenia, gdy zmiana ta przestanie E\ü
QLH]EĊGQD
']LDá IV
Ochrona powierzchni ziemi
Art. 101.
Ochrona powierzchni ziemi polega na:
1) zapewnieniu jak najlepszej jej MDNRĞFL w szczegóOQRĞFL przez:
a) racjonalne gospodarowanie,
b) zachowanie ZDUWRĞFL przyrodniczych,
c) zachowanie PRĪOLZRĞFL produkcyjnego wykorzystania,
d) ograniczanie zmian naturalnego XNV]WDáWRZDQLD
e) utrzymanie MDNRĞFL gleby i ziemi SRZ\ĪHM lub co najmniej na poziomie
wymaganych standardów,
f) doprowadzenie MDNRĞFL gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, MHĪHOL nie Vą one dotrzymane,
g) zachowanie ZDUWRĞFL kulturowych, z XZ]JOĊGQLHQLHP zabytków archeologicznych;
2) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.
Art. 102. (uchylony).
Art. 103.
1. (uchylony).
2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 35/181

2. (uchylony).
3. Standard MDNRĞFL RNUHĞOD ]DZDUWRĞü niektórych substancji w glebie albo ziemi,
SRQLĪHM których ĪDGQD z funkcji SHáQLRQ\FK przez SRZLHU]FKQLĊ ziemi nie jest naruszona.
4. )XQNFMĊ SHáQLRQą przez SRZLHU]FKQLĊ ziemi ocenia VLĊ na podstawie jej faktycznego zagospodarowania i wykorzystania gruntu, chyba ĪH inna funkcja wynika z
planu zagospodarowania przestrzennego.
Art. 104.
Gleba i ziemia XĪ\ZDQH do prac ziemnych, w tym XĪ\ZDQH do tego celu osady poFKRG]ąFH z dna zbiorników powierzchniowych wód VWRMąF\FK lub wód Sá\QąF\FK
nie PRJą SU]HNUDF]Dü standardów MDNRĞFL RNUHĞORQ\FK w przepisach wydanych na
podstawie art. 105.
Art. 105.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw rolnictwa, w drodze UR]SRU]ąG]HQLD RNUHĞOL standardy MDNRĞFL
gleby i ziemi, XZ]JOĊGQLDMąF naturalne VWĊĪHQLD substancji w ĞURGRZLVNX
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą XZ]JOĊGQLRQH
1) grupy rodzajów gruntów – ZHGáXJ kryterium ich funkcji aktualnej lub planowanej;
2) standardy MDNRĞFL gleby lub ziemi jako ]DZDUWRĞFL niektórych substancji w
glebie albo ziemi, ]UyĪQLFRZDQH dla poszczególnych grup rodzajów gruntów
oraz z uwagi na ZRGRSU]HSXV]F]DOQRĞü i JáĊERNRĞü
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw rolnictwa, XZ]JOĊGQLDMąF naturalne VWĊĪHQLD substancji w ĞURGowisku, PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) standardy MDNRĞFL gleby albo ziemi, XĪ\ZDQ\FK do RNUHĞORQ\FK prac ziemnych, w tym XĪ\ZDQ\FK do tego celu osadów SRFKRG]ąF\FK z dna zbiorników powierzchniowych wód VWRMąF\FK lub wód Sá\QąF\FK
2) referencyjne metodyki wykonywania badania MDNRĞFL gleby lub ziemi;
3) referencyjne metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji w glebie i
ziemi.
Art. 106. (uchylony).
Art. 107. (uchylony).
Art. 108. (uchylony).
Art. 109.
1. Oceny MDNRĞFL gleby i ziemi oraz obserwacji zmian dokonuje VLĊ w ramach paĔ
stwowego monitoringu ĞURGRZLVND
2. Starosta prowadzi okresowe badania MDNRĞFL gleby i ziemi.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, zakres i sposób prowadzenia EDGDĔ o których mowa w ust. 2.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
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1) sposób wyboru punktów poboru próbek;
2) wymagana F]ĊVWRWOLZRĞü pobierania próbek.
5. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, PRJą ]RVWDü ustalone sposoby prezentacji wyników EDGDĔ
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia standardów MDNRĞFL gleby lub ziemi wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND przekazuje VWDURĞFLH wyniki pomiarów.
Art. 110. (uchylony).
Art. 110a.
1. Starosta prowadzi REVHUZDFMĊ terenów ]DJURĪRQ\FK ruchami masowymi ziemi
oraz terenów, na których Z\VWĊSXMą te ruchy, a WDNĪH rejestr ]DZLHUDMąF\ informacje o tych terenach.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) metody, zakres i F]ĊVWRWOLZRĞü prowadzenia obserwacji terenów, o których
mowa w ust. 1, oraz sposób ustalania tych terenów, NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą
ograniczenia Z\VWĊSRZDQLD szkód powodowanych przez ruchy masowe
ziemi;
2) informacje, jakie powinien ]DZLHUDü rejestr, o którym mowa w ust. 1, a WDNĪH
sposób prowadzenia oraz IRUPĊ i XNáDG tego rejestru, NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą
dostarczenia Z\F]HUSXMąF\FK informacji o terenach ]DJURĪRQ\FK ruchami
masowymi ziemi i terenach, na których Z\VWĊSXMą te ruchy, oraz XZ]JOĊdQLDMąF ORNDOL]DFMĊ warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a WDNĪH opis
]DJURĪHĔ ruchami masowymi ziemi.
Art. 111. (uchylony).
']LDá V
Ochrona przed KDáDVHP
Art. 112.
Ochrona przed KDáDVHP polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
ĞURGRZLVND w V]F]HJyOQRĞFL poprzez:
1) utrzymanie poziomu KDáDVX SRQLĪHM dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie;
2) zmniejszanie poziomu KDáDVX co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest
on dotrzymany.
Art. 112a.
,OHNURü w przepisach niniejszego G]LDáX jest mowa o ZVNDĨQLNDFK KDáDVX rozumie
VLĊ przez to parametry KDáDVX RNUHĞORQH poziomem GĨZLĊNX A Z\UDĪRQ\P w decybelach (dB), w tym:
1) ZVNDĨQLNL KDáDVX PDMąFH zastosowanie do prowadzenia GáXJRRNUHVRZHM polityki w zakresie ochrony ĞURGRZLVND przed KDáDVHP w V]F]HJyOQRĞFL do
VSRU]ąG]DQLD map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1, oraz
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programów ochrony ĞURGRZLVND przed KDáDVHP o których mowa w art. 119
ust. 1:
a) LDWN – GáXJRRNUHVRZ\ ĞUHGQL poziom GĨZLĊNX A Z\UDĪRQ\ w decybelach (dB), wyznaczony w FLąJX wszystkich dób w roku, z XZ]JOĊGQLeniem pory dnia (rozumianej jako SU]HG]LDá czasu od godz. 600 do godz.
1800), pory wieczoru (rozumianej jako SU]HG]LDá czasu od godz. 1800 do
godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako SU]HG]LDá czasu od godz.
2200 do godz. 600),
b) LN – GáXJRRNUHVRZ\ ĞUHGQL poziom GĨZLĊNX A Z\UDĪRQ\ w decybelach
(dB), wyznaczony w FLąJX wszystkich pór nocy w roku (rozumianych
jako SU]HG]LDá czasu od godz. 2200 do godz. 600);
2) ZVNDĨQLNL KDáDVX PDMąFH zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze ĞURGRZLVND w odniesieniu do jednej doby:
a) LAeq D – UyZQRZDĪQ\ poziom GĨZLĊNX A dla pory dnia (rozumianej jako
SU]HG]LDá czasu od godz. 600 do godz. 2200),
b) LAeq N – UyZQRZDĪQ\ poziom GĨZLĊNX A dla pory nocy (rozumianej jako SU]HG]LDá czasu od godz. 2200 do godz. 600).
Art. 112b.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD sposób ustalania ZDUWRĞFL ZVNDĨQLND KDáDVX o którym mowa w art. 112a pkt 1 lit. a,
XZ]JOĊGQLDMąF SRWU]HEĊ prowadzenia GáXJRRNUHVRZHM polityki w zakresie ochrony przed KDáDVHP SRWU]HEĊ stosowania ZVNDĨQLNyZ KDáDVX do ustalania i kontroli warunków korzystania ze ĞURGRZLVND oraz RERZLą]XMąFH w tym zakresie dokumenty normalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 12 ZU]HĞQLD 2002 r. o
normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217).
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGowiska PRĪH RNUHĞOLü sposób ustalania ZDUWRĞFL ZVNDĨQLNyZ KDáDVX o których
mowa w art. 112a pkt 2.
Art. 113.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw zdrowia, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD dopuszczalne poziomy KDáDVX w ĞURGRZLVNX
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą ustalone:
1) ]UyĪQLFRZDQH dopuszczalne poziomy KDáDVX RNUHĞORQH ZVNDĨQLNDPL KDáDVX
LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla QDVWĊSXMąF\FK rodzajów terenów przeznaczonych:
a) pod ]DEXGRZĊ PLHV]NDQLRZą
b) pod szpitale i domy opieki VSRáHF]QHM
c) pod budynki ]ZLą]DQH ze VWDá\P lub czasowym pobytem dzieci i PáoG]LHĪ\
d) na cele uzdrowiskowe,
e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f) na cele mieszkaniowo-XVáXJRZH
2) poziomy KDáDVX z XZ]JOĊGQLHQLHP rodzaju obiektu lub G]LDáDOQRĞFL EĊGąFHM
ĨUyGáHP KDáDVX
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3) (uchylony);
4) okresy, do których RGQRV]ą VLĊ poziomy KDáDVX jako czas odniesienia.
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, PRJą ]RVWDü ustalone poziomy haáDVX z XZ]JOĊGQLHQLHP
1) ]PLHQQRĞFL G]LDáDQLD ĨUyGHá KDáDVX w czasie;
2) charakterystyki F]ĊVWRWOLZRĞFLRZHM KDáDVX
3) ]DZDUWRĞFL impulsów akustycznych.
Art. 114.
1. Przy VSRU]ąG]DQLX miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, UyĪQiFXMąF tereny o UyĪQ\FK funkcjach lub UyĪQ\FK zasadach zagospodarowania,
wskazuje VLĊ które z nich QDOHĪą do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.
2. -HĪHOL teren PRĪH E\ü zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w
art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje VLĊ ĪH dopuszczalne poziomy KDáDVX powinny E\ü
ustalone jak dla SU]HZDĪDMąFHJR rodzaju terenu.
3. -HĪHOL na terenach przeznaczonych do G]LDáDOQRĞFL produkcyjnej, VNáDGRZDQLD i
magazynowania znajduje VLĊ zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki
VSRáHF]QHM lub budynki ]ZLą]DQH ze VWDá\P albo czasowym pobytem dzieci i
PáRG]LHĪ\ ochrona przed KDáDVHP polega na stosowaniu UR]ZLą]DĔ technicznych ]DSHZQLDMąF\FK ZáDĞFLZH warunki akustyczne w budynkach.
Art. 115.
W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren QDOHĪ\ do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, ZáDĞFLZH
organy GRNRQXMą na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania
tego i VąVLHGQLFK terenów; przepis art. 114 ust. 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 115a.
1. W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony ĞURGRZLVND na podstawie pomiarów ZáDVQ\FK pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora
ochrony ĞURGRZLVND lub pomiarów podmiotu RERZLą]DQHJR do ich prowadzenia,
ĪH poza ]DNáDGHP w wyniku jego G]LDáDOQRĞFL przekroczone Vą dopuszczalne
poziomy KDáDVX organ ten wydaje GHF\]MĊ o dopuszczalnym poziomie KDáDVX za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu KDáDVX XZDĪD VLĊ przekroczenie wskaĨ
nika KDáDVX LAeq D lub LAeq N.
2. -HĪHOL KDáDV powstaje w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z G]LDáDOQRĞFLą osoby fizycznej QLHEĊGąFHM SU]HGVLĊELRUFą decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje
VLĊ
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, RNUHĞOD VLĊ dopuszczalne poziomy KDáDVX poza ]DNáDGHP przy zastosowaniu ZVNDĨQLNyZ KDáDVX LAeq D i LAeq N w odniesieniu
do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, na które RGG]LDáuje ]DNáDG
4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, PRJą E\ü RNUHĞORQH wymagania PDMąFH na
celu nieprzekraczanie poza ]DNáDGHP dopuszczalnych poziomów KDáDVX a w
V]F]HJyOQRĞFL
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1) UR]NáDG czasu pracy ĨUyGHá KDáDVX dla FDáHM doby, wraz z przewidywanymi
wariantami;
2) zakres, sposób i F]ĊVWRWOLZRĞü prowadzenia pomiarów poziomu KDáDVX w zakresie, w jakim Z\NUDF]DMą one poza wymagania, o których mowa w art.
147 i 148;
3) sposób SRVWĊSRZDQLD w przypadku uszkodzenia aparatury VáXĪąFHM do pomiarów poziomu KDáDVX MHĪHOL jej zastosowanie jest wymagane;
4) IRUPĊ XNáDG techniki i termin SU]HGNáDGDQLD wyników pomiarów, o których
mowa w pkt 2, organowi ZáDĞFLZHPX do wydania decyzji i wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje VLĊ odpowiednio przepis art. 147 ust. 6.
5. 3RVWĊSRZDQLH w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna
VLĊ z XU]ĊGX
6. (uchylony).
7. Decyzja, o której mowa w ust. 1, PRĪH ulec zmianie w przypadku:
1) uchwalenia albo utraty mocy RERZLą]XMąFHM miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GRW\F]ąFHJR terenów REMĊW\FK RGG]LDá\ZDQLHP haáDVX z ]DNáDGX
2) zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania QLHUXFKRPRĞFL na
które RGG]LDáXMH KDáDV z ]DNáDGX QLHREMĊW\FK miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
3) zmiany RERZLą]XMąF\FK dopuszczalnych poziomów KDáDVX
Art. 116.
1. Rada powiatu, w drodze XFKZDá\ z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2 i 4, ograniczy lub zakaĪH XĪ\ZDQLD jednostek Sá\ZDMąF\FK lub niektórych ich rodzajów na RNUHĞORQ\FK
zbiornikach powierzchniowych wód VWRMąF\FK oraz wodach Sá\QąF\FK MHĪHOL
jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Na ĞUyGOąGRZ\FK wodach ĪHJORZQ\FK ograniczenia i zakazy wprowadza, w drodze UR]SRU]ąG]HQLD minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z
ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw transportu.
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 2, ]RVWDQą ustalone:
1) nazwa lub inne RNUHĞOHQLH cieku lub zbiornika wodnego albo jego F]ĊĞFL na
których RERZLą]XMą ograniczenia lub zakazy;
2) rodzaje jednostek Sá\ZDMąF\FK których GRW\F]ą zakazy lub ograniczenia,
które PRJą E\ü charakteryzowane poprzez:
a) przeznaczenie jednostki,
b) parametry techniczne, takie jak ZLHONRĞü i rodzaj QDSĊGX
3) zakazy i ograniczenia GRW\F]ąFH XĪ\ZDQLD jednostek odpowiednio w okresie
roku, dni tygodnia lub doby.
4. Ograniczenia nie PRJą GRW\F]\ü jednostek Sá\ZDMąF\FK których XĪ\FLH jest konieczne do celów EH]SLHF]HĔVWZD publicznego lub do utrzymania cieków i
zbiorników wodnych.
Art. 117.
1. Oceny stanu akustycznego ĞURGRZLVND i obserwacji zmian dokonuje VLĊ w ramach SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND na podstawie wyników pomiarów
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poziomów KDáDVX RNUHĞORQ\FK ZVNDĨQLNDPL KDáDVX LDWN i LN oraz z XZ]JOĊdnieniem SR]RVWDá\FK danych, w V]F]HJyOQRĞFL demograficznych oraz dotyczą
cych sposobu zagospodarowania i XĪ\WNRZDQLD terenu.
2. Oceny stanu akustycznego ĞURGRZLVND dokonuje VLĊ RERZLą]NRZR dla:
1) aglomeracji o liczbie PLHV]NDĔFyZ ZLĊNV]HM QLĪ 100 W\VLĊF\
2) terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1.
3. Powiatowy program ochrony ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞODü inne QLĪ wymienione w
ust. 2 tereny, dla których dokonywana EĊG]LH ocena stanu akustycznego ĞURGowiska.
4. Pomiarów dla potrzeb oceny stanu akustycznego ĞURGRZLVND dokonuje VLĊ z
XZ]JOĊGQLHQLHP Z\PDJDĔ o których mowa w art. 148 ust. 1 i art. 176 ust. 1.
5. Na terenach niewymienionych w ust. 2 oceny stanu akustycznego ĞURGRZLVND
dokonuje wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND
Art. 118.
1. Na potrzeby oceny stanu akustycznego ĞURGRZLVND o której mowa w art. 117 ust.
2 pkt 1 i ust. 3, starosta VSRU]ąG]D co 5 lat, mapy akustyczne, z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 2.
2. 6SRU]ąG]DMąF PDSĊ DNXVW\F]Qą starosta XZ]JOĊGQLD informacje Z\QLNDMąFH z
map akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1.
3. Mapa, o której mowa w ust. 1, powinna VNáDGDü VLĊ z F]ĊĞFL opisowej i F]ĊĞFL
graficznej.
4. &]ĊĞü opisowa powinna ]DZLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL
1) FKDUDNWHU\VW\NĊ obszaru SRGOHJDMąFHJR ocenie;
2) LGHQW\ILNDFMĊ i FKDUDNWHU\VW\NĊ ĨUyGHá KDáDVX
3) uwarunkowania akustyczne Z\QLNDMąFH z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) metody wykorzystane do dokonania oceny;
5) zestawienie wyników EDGDĔ
6) LGHQW\ILNDFMĊ terenów ]DJURĪRQ\FK KDáDVHP
7) OLF]EĊ OXGQRĞFL ]DJURĪRQHM KDáDVHP
8) DQDOL]Ċ trendów zmian stanu akustycznego ĞURGRZLVND
9) wnioski GRW\F]ąFH G]LDáDĔ w zakresie ochrony przed KDáDVHP
5. &]ĊĞü graficzna powinna ]DZLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL
1) PDSĊ FKDUDNWHU\]XMąFą KDáDV emitowany z poszczególnych ĨUyGHá
2) PDSĊ stanu akustycznego ĞURGRZLVND z zaznaczeniem terenów, na których
Z\VWĊSXMH przekroczenie dopuszczalnych poziomów KDáDVX z odniesieniem
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) PDSĊ terenów ]DJURĪRQ\FK KDáDVHP
4) PDSĊ SU]HGVWDZLDMąFą przewidywane rezultaty G]LDáDĔ o których mowa w
ust. 4 pkt 9.
6. Przez teren ]DJURĪRQ\ KDáDVHP rozumie VLĊ teren, na którym Vą przekroczone dopuszczalne poziomy KDáDVX RNUHĞORQH ZVNDĨQLNDPL LDWN lub LN, o których
mowa w art. 113.
7–9. (uchylone).
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10. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P
do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD ZVNDĨQLNL od]ZLHUFLHGODMąFH relacje PLĊG]\ QDUDĪHQLHP na KDáDV a efektem szkodliwym lub
XFLąĪOLZ\P RGG]LDá\ZDQLD KDáDVX na potrzeby VSRU]ąG]DQLD map akustycznych
lub innych dokumentów GRW\F]ąF\FK oceny stanu akustycznego ĞURGRZLVND
NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą ochrony zdrowia ludzi; przez efekt szkodliwy KDáDVX rozumie VLĊ skutki szkodliwe dla zdrowia ludzi, a przez efekt XFLąĪOLZ\ KDáDVX – negatywne reakcje F]áRZLHND bez ]DXZDĪDOQ\FK szkodliwych skutków dla jego
zdrowia.
11. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P
do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD sposoby oceny
stanu akustycznego ĞURGRZLVND przy wykorzystaniu ZVNDĨQLNyZ odzwierciedlaMąF\FK relacje PLĊG]\ QDUDĪHQLHP na KDáDV a jego efektem szkodliwym lub
XFLąĪOLZ\P NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą ochrony zdrowia ludzi.
Art. 118a.
1. Mapa akustyczna, opracowana na kopiach map ZFKRG]ąF\FK w VNáDG SDĔVWZowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowi podstawowe ĨUyGáR danych wykorzystywanych dla celów:
1) informowania VSRáHF]HĔVWZD o ]DJURĪHQLDFK ĞURGRZLVND KDáDVHP
2) opracowania danych dla SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND
3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony ĞURGRZLVND przed KDáDVHP
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
V]F]HJyáRZ\ zakres danych XMĊW\FK na mapach akustycznych oraz ich XNáDG i
sposób prezentacji, XZ]JOĊGQLDMąF cele, do których RVLąJQLĊFLD dane PDMą E\ü
wykorzystywane.
Art. 118b.
1. Rada powiatu PRĪH w drodze XFKZDá\ Z\]QDF]\ü obszary ciche w aglomeracji
lub obszary ciche poza DJORPHUDFMą XZ]JOĊGQLDMąF szczególne potrzeby ochrony
przed KDáDVHP tych obszarów i SRGDMąF wymagania ]DSHZQLDMąFH utrzymanie
poziomu KDáDVX co najmniej na LVWQLHMąF\P poziomie.
2. Projekt XFKZDá\ o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ZáDĞFLZ\P
miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta w terminie 30 dni; nie]DMĊFLH przez organ stanowiska w tym terminie uznaje VLĊ za brak ]DVWU]HĪHĔ do
projektu XFKZDá\
Art. 118c.
:LHONRĞü emisji KDáDVX wyznacza VLĊ i ocenia na podstawie pomiarów poziomu haáDVX w ĞURGRZLVNX z ]DVWU]HĪHQLHP art. 145 ust. 2 pkt 3.
Art. 119.
1. Dla terenów, na których poziom KDáDVX przekracza poziom dopuszczalny, tworzy
VLĊ programy ochrony ĞURGRZLVND przed KDáDVHP których celem jest dostosowanie poziomu KDáDVX do dopuszczalnego.
2. Dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, programy uchwala
rada powiatu, a dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, programy
RNUHĞOD w drodze XFKZDá\ sejmik województwa.
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2a. Organ, o którym mowa w ust. 2, zapewnia PRĪOLZRĞü XG]LDáX VSRáHF]HĔVWZD w
SRVWĊSRZDQLX którego przedmiotem jest VSRU]ąG]HQLH programu ochrony ĞUodowiska przed KDáDVHP
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
V]F]HJyáRZH wymagania, jakim powinien RGSRZLDGDü program ochrony ĞURGowiska przed KDáDVHP
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
1) forma VSRU]ąG]DQLD programu;
2) QLH]EĊGQH F]ĊĞFL VNáDGRZH programu;
3) zakres ]DJDGQLHĔ które powinny ]RVWDü RNUHĞORQH i ocenione w programie;
4) sposób ustalania harmonogramu planowanych G]LDáDĔ dla poszczególnych
terenów z wykorzystaniem ZVNDĨQLNyZ FKDUDNWHU\]XMąF\FK ZLHONRĞü przekroczenia dopuszczalnego poziomu KDáDVX i OLF]EĊ PLHV]NDĔFyZ na danym
terenie.
4a. Organ ZáDĞFLZ\ do tworzenia programu ochrony ĞURGRZLVND przed KDáDVHP
opracowuje áąF]QLH z programem jego streszczenie, VSRU]ąG]DQH w MĊ]\NX niespecjalistycznym, ]DZLHUDMąFH omówienie wszystkich ZDĪQ\FK aspektów G]LDáDĔ
przewidywanych w programie, w formie prezentacji graficznych i ]HVWDZLHĔ danych tabelarycznych.
5. Program dla terenu, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, powinien E\ü okreĞORQ\ w terminie 1 roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot
]RERZLą]DQ\ do jej VSRU]ąG]HQLD
6. Programy, o których mowa w ust. 1, aktualizuje VLĊ co najmniej raz na SLĊü lat, a
WDNĪH w przypadku Z\VWąSLHQLD RNROLF]QRĞFL X]DVDGQLDMąF\FK ]PLDQĊ planu lub
harmonogramu realizacji.
Art. 120.
1. Starosta przekazuje, QLH]ZáRF]QLH po VSRU]ąG]HQLX ]DU]ąGRZL województwa,
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND i SDĔVWZRZHPX wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu mapy akustyczne, o których mowa w art. 118.
2. Starosta przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND program
ochrony ĞURGRZLVND przed KDáDVHP QLH]ZáRF]QLH po uchwaleniu programu przez
UDGĊ powiatu.
3. 0DUV]DáHN województwa przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞUodowiska program ochrony ĞURGRZLVND przed KDáDVHP QLH]ZáRF]QLH po uchwaleniu programu przez sejmik województwa.
Art. 120a.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND prowadzi rejestr ]DZLHUDMąF\ informacje o stanie akustycznym ĞURGRZLVND na podstawie pomiarów, EDGDĔ i analiz
wykonywanych w ramach SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
V]F]HJyáRZH wymagania GRW\F]ąFH rejestru, o którym mowa w ust. 1, w tym:
1) rodzaje wyników pomiarów, EDGDĔ i analiz SRGOHJDMąF\FK rejestracji,
2) XNáDG rejestru,
3) IRUPĊ rejestracji wyników pomiarów, EDGDĔ i analiz
– NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą dostarczenia Z\F]HUSXMąF\FK informacji o stanie akustycznym ĞURGRZLVND
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3. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND przekazuje *áyZQHPX Inspektorowi
Ochrony ĝURGRZLVND do dnia 31 marca NDĪGHJR roku, informacje z rejestru, o
którym mowa w ust. 1, za rok poprzedni.
']LDá VI
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Art. 121.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego
stanu ĞURGRZLVND poprzez:
1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych SRQLĪHM dopuszczalnych
lub co najmniej na tych poziomach;
2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie Vą one dotrzymane.
Art. 122.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw zdrowia, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w ĞURGRZLVNX oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą ustalone:
1) ]UyĪQLFRZDQH poziomy pól elektromagnetycznych dla:
a) terenów przeznaczonych pod ]DEXGRZĊ PLHV]NDQLRZą
b) miejsc GRVWĊSQ\FK dla OXGQRĞFL
2) zakresy F]ĊVWRWOLZRĞFL pól elektromagnetycznych, dla których RNUHĞOD VLĊ parametry fizyczne, FKDUDNWHU\]XMąFH RGG]LDá\ZDQLH pól elektromagnetycznych na ĞURGRZLsko, do których RGQRV]ą VLĊ poziomy pól elektromagnetycznych;
3) dopuszczalne ZDUWRĞFL parametrów fizycznych, o których mowa w pkt 2, dla
poszczególnych zakresów F]ĊVWRWOLZRĞFL do których RGQRV]ą VLĊ poziomy
pól elektromagnetycznych.
3. Sposoby sprawdzania dotrzymania poziomów, o których mowa w ust. 1, okreĞORQH ]RVWDQą przez wskazanie metod:
1) wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w ĞURGRZisku dla poszczególnych zakresów F]ĊVWRWOLZRĞFL o których mowa w ust. 2;
2) wyznaczania poziomów pól elektromagnetycznych, MHĪHOL w ĞURGRZLVNX wyVWĊSXMą pola elektromagnetyczne o F]ĊVWRWOLZRĞFLDFK z UyĪQ\FK zakresów, o
których mowa w ust. 2.
Art. 122a.
1. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ oraz XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD HPLWXMąFHJR pola elektromagnetyczne, które Vą stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi o QDSLĊFLX znamionowym nie QLĪV]\P QLĪ 110 kV, lub
instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi,
HPLWXMąF\PL pola elektromagnetyczne, których UyZQRZDĪQD moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej QLĪ 15 W, HPLWXMąF\PL pola elektromagnetyczne o F]ĊVWRWOLZRĞFLDFK od 30 kHz do 300 GHz, Vą RERZLą]DQL do wykonania
pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w ĞURGRZLVNX
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1) EH]SRĞUHGQLR po UR]SRF]ĊFLX XĪ\WNRZDQLD instalacji lub XU]ąG]HQLD
2) NDĪGRUD]RZR w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub XU]ąG]enia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w Z\SRVDĪHQLX instalacji lub
XU]ąG]HQLD o ile zmiany te PRJą PLHü ZSá\Z na ]PLDQĊ poziomów pól
elektromagnetycznych, których ĨUyGáHP jest instalacja lub XU]ąG]HQLH
2. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, przekazuje VLĊ wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND i SDĔVWZRZHPX wojewódzkiemu inspektorowi
sanitarnemu.
Art. 123.
1. Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w ĞURGRZLVNX i obserwacji zmian
dokonuje VLĊ w ramach SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND
2. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w ĞURGRZLVNX
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, zakres i sposób prowadzenia EDGDĔ o których mowa w ust. 2.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
1) sposób wyboru punktów pomiarowych;
2) wymagana F]ĊVWRWOLZRĞü prowadzenia pomiarów.
5. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, PRJą ]RVWDü ustalone sposoby prezentacji wyników pomiarów.
Art. 124.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND prowadzi, aktualizowany corocznie,
rejestr ]DZLHUDMąF\ informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w ĞURGRZLVNX z wyszczególnieniem SU]HNURF]HĔ GRW\F]ąF\FK
1) terenów przeznaczonych pod ]DEXGRZĊ PLHV]NDQLRZą
2) miejsc GRVWĊSQ\FK dla OXGQRĞFL
2. Przez miejsca GRVWĊSQH dla OXGQRĞFL rozumie VLĊ wszelkie miejsca, z Z\MąWNLHP
miejsc, do których GRVWĊS OXGQRĞFL jest zabroniony lub QLHPRĪOLZ\ bez XĪ\FLD
VSU]ĊWX technicznego.
']LDá VII
Ochrona kopalin
Art. 125.
=áRĪD kopalin SRGOHJDMą ochronie SROHJDMąFHM na racjonalnym gospodarowaniu ich
zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszą
cych.
Art. 126.
1. (NVSORDWDFMĊ ]áRĪD kopaliny prowadzi VLĊ w sposób gospodarczo uzasadniony,
przy zastosowaniu ĞURGNyZ RJUDQLF]DMąF\FK szkody w ĞURGowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny.
2. 3RGHMPXMąF\ HNVSORDWDFMĊ ]áyĪ kopaliny lub SURZDG]ąF\ WĊ HNVSORDWDFMĊ jest obRZLą]DQ\ SU]HGVLĊEUDü ĞURGNL QLH]EĊGQH do ochrony zasobów ]áRĪD jak UyZQLHĪ
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do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
sukcesywnie SURZDG]Lü UHNXOW\ZDFMĊ terenów poeksploatacyjnych oraz przyZUDFDü do ZáDĞFLZHJR stanu inne elementy przyrodnicze.
']LDá VIII
Ochrona ]ZLHU]ąW oraz URĞOLQ
Art. 127.
1. Ochrona ]ZLHU]ąW oraz URĞOLQ polega na:
1) zachowaniu cennych ekosystemów, UyĪQRURGQRĞFL biologicznej i utrzymaniu
równowagi przyrodniczej;
2) tworzeniu warunków SUDZLGáRZHJR rozwoju i optymalnego VSHáQLDQLD przez
]ZLHU]ĊWD i URĞOLQQRĞü funkcji biologicznej w ĞURGRZLVNX
3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych RGG]LDá\ZDĔ na ĞURGRZLVNR
które PRJá\E\ niekorzystnie ZSá\ZDü na zasoby oraz stan ]ZLHU]ąW oraz roĞOLQ
4) zapobieganiu ]DJURĪHQLRP naturalnych kompleksów i tworów przyrody.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w V]F]HJyOQRĞFL poprzez:
1) obejmowanie RFKURQą obszarów i obiektów cennych przyrodniczo;
2) ustanawianie ochrony gatunków ]ZLHU]ąW oraz URĞOLQ
3) ograniczanie PRĪOLZRĞFL pozyskiwania dziko Z\VWĊSXMąF\FK ]ZLHU]ąW oraz
URĞOLQ
4) odtwarzanie populacji ]ZLHU]ąW i stanowisk URĞOLQ oraz zapewnianie reprodukcji dziko Z\VWĊSXMąF\FK ]ZLHU]ąW oraz URĞOLQ
5) zabezpieczanie lasów i ]DGU]HZLHĔ przed zanieczyszczeniem i SRĪDUDPL
6) ograniczanie PRĪOLZRĞFL wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zieleni;
7) zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie VNXSLHĔ URĞOLQQRĞFL ]ZáDV]F]D gdy
SU]HPDZLDMą za tym potrzeby ochrony gleby, ]ZLHU]ąW NV]WDáWRZDQLD klimatu oraz inne potrzeby ]ZLą]DQH z zapewnieniem UyĪQRURGQRĞFL biologicznej,
równowagi przyrodniczej i zaspokajania potrzeb rekreacyjnowypoczynkowych ludzi;
8) nadzorowanie wprowadzania do ĞURGRZLVND organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Art. 128.
1. 2FKURQĊ ]ZLHU]ąW oraz URĞOLQ na poligonach w toku szkolenia 6Lá Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Ä6LáDPL Zbrojnymi”, zapewnia VLĊ poprzez:
1) sytuowanie obiektów poligonowych na terenach o PDáHM ZDUWRĞFL przyrodniczej;
2) oznaczanie na terenach szkoleniowych obszarów o walorach przyrodniczych, takich jak miejsca lĊJRZH ]ZLHU]ąW oraz ptaków, stanowiska URĞOLQ
poddanych ochronie, oraz wprowadzanie na nich stosownych RJUDQLF]HĔ
G]LDáDOQRĞFL szkoleniowej;
3) stosowanie UR]ZLą]DĔ organizacyjnych i technicznych RJUDQLF]DMąF\FK
szkody oraz sukcesywne usuwanie szkód;
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4) przeprowadzanie LQVWUXNWDĪX szkolonych ĪRáQLHU]\ co do zasad SRVWĊSRZania na terenie poligonu w ]ZLą]NX z ograniczeniami Z\QLNDMąF\PL z ochrony ]ZLHU]ąW oraz URĞOLQ
2. Zasady ochrony ]ZLHU]ąW oraz URĞOLQ na terenach poligonów XZ]JOĊGQLD VLĊ w instrukcjach szkoleniowych dla poligonów.
3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw
ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZH zasady VSRU]ąG]DQLD
instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony ]ZLHU]ąW
oraz URĞOLQ w toku szkolenia 6Lá Zbrojnych na poligonach.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą XZ]JOĊGQLRQH
1) zagadnienia zawarte w instrukcji szkoleniowej, w ramach których QDOHĪ\
XZ]JOĊGQLü wymagania ochrony ]ZLHU]ąW oraz URĞOLQ
2) sposób XZ]JOĊGQLDQLD poszczególnych Z\PDJDĔ ochrony ]ZLHU]ąW oraz roĞOLQ
3) uwarunkowania GRW\F]ąFH usytuowania poligonów oraz specyfiki ich funkcjonowania, które QDOHĪ\ XZ]JOĊGQLü przy RNUHĞODQLX Z\PDJDĔ ochrony
]ZLHU]ąW oraz URĞOLQ
5. W razie XGRVWĊSQLania poligonów jednostkom VLá zbrojnych SDĔVWZ obcych przepisy ust. 1–4 stosuje VLĊ odpowiednio.
']LDá IX
Ograniczanie sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL w ]ZLą]NX z RFKURQą ĞUodowiska
5R]G]LDá 1
Przepisy ogólne
Art. 129.
1. -HĪHOL w ]ZLą]NX z ograniczeniem sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL korzystanie z niej lub z jej F]ĊĞFL w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem VWDáR VLĊ QLHPRĪOLZH lub istotnie ograniczone, ZáDĞFLFLHO
QLHUXFKRPRĞFL PRĪH ĪąGDü wykupienia QLHUXFKRPRĞFL lub jej F]ĊĞFL
2. W ]ZLą]NX z ograniczeniem sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL jej ZáDĞFLFLHO
PRĪH ĪąGDü odszkodowania za SRQLHVLRQą V]NRGĊ szkoda obejmuje UyZQLHĪ
zmniejszenie ZDUWRĞFL QLHUXFKRPRĞFL
3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, SU]\VáXJXMH UyZQLHĪ XĪ\WNRZQLNRZL
wieczystemu QLHUXFKRPRĞFL a roszczenie, o którym mowa w ust. 2, WDNĪH osobie, której SU]\VáXJXMH prawo rzeczowe do QLHUXFKRPRĞFL
4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1–3, PRĪQD Z\VWąSLü w okresie 2 lat od
dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH UR]SRU]ąG]HQLD lub aktu prawa miejscowego SRZRGXMąFHJR
ograniczenie sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL
5. W sprawach, o których mowa w ust. 1–4, nie stosuje VLĊ przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, GRW\F]ąF\FK URV]F]HĔ z W\WXáX
ograniczenia sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL
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5R]G]LDá 2
Ograniczenia ]ZLą]DQH z RFKURQą zasobów ĞURGRZLVND
Art. 130.
1. Ograniczenie sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL w ]ZLą]NX z RFKURQą zasobów ĞURGRZLVND PRĪH QDVWąSLü przez:
1) poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o
ochronie przyrody;
2) ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz
ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód ĞUyGOąGRZ\FK na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne;
3) wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza
DJORPHUDFMą
2. Przepis ust. 1 nie wyklucza PRĪOLZRĞFL ograniczenia sposobu korzystania z nieUXFKRPRĞFL w celu ochrony zasobów ĞURGRZLVND na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 131.
1. W razie ograniczenia sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL o którym mowa w
art. 130 ust. 1, na ĪąGDQLH poszkodowanego ZáDĞFLZ\ starosta ustala, w drodze
decyzji, Z\VRNRĞü odszkodowania; decyzja jest QLH]DVNDUĪDOQD
2. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania PRĪH w terminie 30 dni od
dnia GRUĊF]HQLD jej decyzji, o której mowa w ust. 1, ZQLHĞü powództwo do VąGX
powszechnego. Droga VąGRZD SU]\VáXJXMH WDNĪH w razie niewydania decyzji
przez ZáDĞFLZ\ organ w terminie 3 PLHVLĊF\ od dnia ]JáRV]HQLD ĪąGDQLD przez
poszkodowanego.
3. :\VWąSLHQLH na GURJĊ VąGRZą nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa
w ust. 1.
Art. 132.
Do ĪąGDQLD wykupu QLHUXFKRPRĞFL w przypadkach ograniczenia sposobu korzystania
z QLHUXFKRPRĞFL o których mowa w art. 130 ust. 1, stosuje VLĊ odpowiednio zasady i
tryb RNUHĞORQH w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce QLHUXFKRPRĞFLDPL
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z SyĨQ zm. 10)).
Art. 133.
Ustalenie Z\VRNRĞFL odszkodowania oraz ceny wykupu QLHUXFKRPRĞFL QDVWĊSXMH po
uzyskaniu opinii rzeczoznawcy PDMąWNRZHJR RNUHĞODMąFHM ZDUWRĞü QLHUXFKRPRĞFL
ZHGáXJ zasad i trybu RNUHĞORQ\FK w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomoĞFLDPL

10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz.
2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456,
Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
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Art. 134.
2ERZLą]DQ\PL do Z\SáDW\ odszkodowania lub wykupu QLHUXFKRPRĞFL Vą
1) ZáDĞFLZD jednostka VDPRU]ąGX terytorialnego – MHĪHOL ograniczenie sposobu
korzystania z QLHUXFKRPRĞFL QDVWąSLáR w wyniku uchwalenia aktu prawa
miejscowego przez organ VDPRU]ąGX terytorialnego;
2) reprezentowany przez ZRMHZRGĊ Skarb 3DĔVWZD – MHĪHOL ograniczenie sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL QDVWąSLáR w wyniku wydania rozporzą
dzenia Rady Ministrów, ZáDĞFLZHJR ministra albo wojewody;
3) reprezentowany przez dyrektora regionalnego ]DU]ąGX gospodarki wodnej
Skarb 3DĔVWZD – MHĪHOL ograniczenie sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL
QDVWąSLáR w wyniku wydania przez niego UR]SRU]ąG]HQLD
5R]G]LDá 3
Obszary ograniczonego XĪ\WNRZDQLD
Art. 135.
1. -HĪHOL z SU]HJOąGX ekologicznego albo z oceny RGG]LDá\ZDQLD pU]HGVLĊZ]LĊFLD na
ĞURGRZLVNR wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND 2008 r. o udoVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w
ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR albo z analizy porealizacyjnej wynika, ĪH mimo zastosowania GRVWĊSQ\FK UR]ZLą]DĔ technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie PRJą E\ü dotrzymane standardy MDNRĞFL ĞURGRZLVND poza terenem ]DNáDGX lub innego obiektu, to dla
oczyszczalni ĞFLHNyZ VNáDGRZLVND odpadów komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy VLĊ obszar ograniczonego XĪ\WNRZDQLD
2. Obszar ograniczonego XĪ\WNRZDQLD dla SU]HGVLĊZ]LĊFLD PRJąFHJR zawsze znaF]ąFR RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR w rozumieniu ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND
2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáeF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR
lub dla ]DNáDGyZ lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie SU]HGVLĊZ]LĊFLH tworzy sejmik województwa,
w drodze XFKZDá\
3. Obszar ograniczonego XĪ\WNRZDQLD dla ]DNáDGyZ lub innych obiektów, niewymienionych w ust. 2, tworzy rada powiatu w drodze XFKZDá\
3a. Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, WZRU]ąF obszar ograniczonego XĪ\WNRZania, RNUHĞODMą granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu,
wymagania techniczne GRW\F]ąFH budynków oraz sposób korzystania z terenów
Z\QLNDMąFH z SRVWĊSRZDQLD w sprawie oceny RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR lub
analizy porealizacyjnej albo SU]HJOąGX ekologicznego.
3b. Obszar ograniczonego XĪ\WNRZDQLD tworzy VLĊ na podstawie SRĞZLDGF]RQHM
przez ZáDĞFLZ\ organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru; nie dotyczy
to SU]HGVLĊZ]LĊü SROHJDMąF\FK na budowie drogi krajowej.
4. -HĪHOL RERZLą]HN utworzenia obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD wynika z poVWĊSRZDQLD w sprawie oceny RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR przed utworzeniem
tego obszaru nie wydaje VLĊ pozwolenia na XĪ\WNRZDQLH obiektu budowlanego
oraz nie rozpoczyna VLĊ jego XĪ\WNRZDQLD gdy pozwolenie na XĪ\WNRZDQLH nie
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jest wymagane, z zastU]HĪHQLHP ust. 5. 2ERZLą]HN utworzenia obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD dla RNUHĞORQHJR ]DNáDGX lub innego obiektu stwierdza VLĊ
w pozwoleniu na EXGRZĊ
5. -HĪHOL RERZLą]HN utworzenia obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD wynika z poVWĊSRZDQLD w sprawie oceny RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR dla SU]HGVLĊZ]LĊFLD
SROHJDMąFHJR na budowie drogi krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz.
136, Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego
XĪ\WNRZDQLD wyznacza VLĊ na podstawie analizy porealizacyjnej z XZJOĊGQLeniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji o zezwoleniu na reali]DFMĊ inwestycji drogowej QDNáDGD VLĊ RERZLą]HN VSRU]ąG]HQLD analizy porealizacyjnej po XSá\ZLH 1 roku od dnia oddania obiektu do XĪ\WNRZDQLD i jej przedstawienia w terminie 18 PLHVLĊF\ od dnia oddania obiektu do XĪ\WNRZDQLD
5a. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw transportu w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P
do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD zakres i IRUPĊ dokumentacji QLH]EĊGQHM do utworzenia obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD dla
SU]HGVLĊZ]LĊFLD SROHJDMąFHJR na budowie drogi krajowej w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, sposoby ograniczenia XĪ\WNRZania terenu w obszarach ograniczonego XĪ\WNRZDQLD oraz rodzaje rekompensaty
dla ZáDĞFLFLHOL QLHUXFKRPRĞFL SRáRĪRQ\FK w obszarach ograniczonego XĪ\WNowania.
5b. :\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o którym mowa w ust. 5a, minister ZáDĞFLZ\ do spraw
transportu XZ]JOĊGQLD przeznaczenie terenów SRáRĪRQ\FK w obszarach ograniczonego XĪ\WNRZDQLD oraz VáXV]Q\ interes ZáDĞFLFLHOL QLHUXFKRPRĞFL SRáRĪRQ\FK
w tych obszarach.
6. Obszar ograniczonego XĪ\WNRZDQLD tworzy VLĊ WDNĪH dla instalacji Z\PDJDMąF\FK
pozwolenia zintegrowanego, innych QLĪ wymienione w ust. 1, dla których pozwolenie na EXGRZĊ ]RVWDáR wydane przed dniem 1 SDĨG]LHUQLND 2001 r., a których XĪ\WNRZDQLH UR]SRF]ĊáR VLĊ nie SyĨQLHM QLĪ do dnia 30 czerwca 2003 r., jeĪHOL pomimo zastosowania najlepszych GRVWĊSQ\FK technik, nie PRJą E\ü dotrzymane dopuszczalne poziomy KDáDVX poza terenem ]DNáDGX
Art. 136.
1. W razie ograniczenia sposobu korzystania ze ĞURGRZLVND w wyniku ustanowienia
obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD ZáDĞFLZ\PL w sprawach spornych dotyczą
cych Z\VRNRĞFL odszkodowania lub wykupu QLHUXFKRPRĞFL Vą VąG\ powszechne.
2. 2ERZLą]DQ\ do Z\SáDW\ odszkodowania lub wykupu QLHUXFKRPRĞFL jest ten, którego G]LDáDOQRĞü VSRZRGRZDáD wprowadzenie RJUDQLF]HĔ w ]ZLą]NX z ustanowieniem obszaru ograniczonego XĪ\tkowania.
3. W razie RNUHĞOHQLD na obszarze ograniczonego XĪ\WNRZDQLD Z\PDJDĔ technicznych GRW\F]ąF\FK budynków V]NRGą o której mowa w art. 129 ust. 2, Vą WDNĪH
koszty poniesione w celu Z\SHáQLHQLD tych Z\PDJDĔ przez LVWQLHMąFH budynki,
nawet w przypadku braku RERZLą]NX SRGMĊFLD G]LDáDĔ w tym zakresie.
5R]G]LDá 4
Strefy SU]HP\VáRZH
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Art. 136a.
1. Na obszarach RNUHĞORQ\FK w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do G]LDáDOQRĞFL produkcyjnej, VNáDGRZDQLD oraz
magazynowania i UyZQRF]HĞQLH XĪ\WNRZDQ\FK zgodnie z przeznaczeniem PRĪH
E\ü utworzona strefa SU]HP\VáRZD
2. W granicach strefy SU]HP\VáRZHM jest dozwolone, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 136d ust.
3, przekraczanie standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND w zakresie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i dopuszczalnych poziomów KDáDVX oraz wartoĞFL odniesienia, o których mowa w art. 222, MHĪHOL nie ]DJUDĪD to Ī\FLX lub zdrowiu ludzi, w V]F]HJyOQRĞFL nie narusza Z\PDJDĔ norm EH]SLHF]HĔVWZD i higieny
pracy.
3. 6WUHIĊ SU]HP\VáRZą tworzy VLĊ MHĪHOL mimo zastosowania GRVWĊSQ\FK UR]ZLą]DĔ
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie PRJą E\ü dotrzymane
standardy MDNRĞFL ĞURGRZLVND oraz ZDUWRĞFL odniesienia, o których mowa w art.
222, poza terenem ]DNáDGX lub innego obiektu.
Art. 136b.
1. 2EMĊFLH QLHUXFKRPRĞFL granicami strefy SU]HP\VáRZHM wymaga pisemnej zgody
ZáDGDMąFHJR SRZLHU]FKQLą ziemi.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, Z\áąF]D roszczenia o odszkodowanie lub o wykup QLHUXFKRPRĞFL o których mowa w art. 129 ust. 1–3, w ]ZLą]NX z ograniczeniem sposobu korzystania z QLHUXFKRPRĞFL w zakresie Z\QLNDMąF\P z utworzenia strefy SU]HP\VáRZHM
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje VLĊ do szkody SRZVWDáHM w ]ZLą]NX
1) z wydaniem UR]SRU]ąG]HQLD o utworzeniu strefy SU]HP\VáRZHM którego
przepisy Vą w istotnym zakresie niezgodne z propozycjami, o których mowa
w art. 136c ust. 2 pkt 5;
2) ze ]PLDQą UR]SRU]ąG]HQLD o utworzeniu strefy SU]HP\VáRZHM
Art. 136c.
1. Strefa SU]HP\VáRZD jest tworzona, na wniosek ZáDGDMąFHJR SRZLHU]FKQLą ziemi,
na terenach, które PDMą E\ü REMĊWH VWUHIą SU]HP\VáRZą
2. Wniosek o utworzenie strefy SU]HP\VáRZHM powinien ]DZLHUDü
1) uzasadnienie potrzeby utworzenia strefy SU]HP\VáRZHM w którym jest wykazane, ĪH Vą VSHáQLRQH warunki, o których mowa w art. 136a ust. 3;
2) uzasadnienie PRĪOLZRĞFL utworzenia strefy SU]HP\VáRZHM w którym jest
wykazane, ĪH nie ]DJUDĪD to Ī\FLX lub zdrowiu ludzi, a w V]F]HJyOQRĞFL nie
narusza Z\PDJDĔ norm EH]SLHF]HĔVWZD i higieny pracy;
3) projekt granic strefy SU]HP\VáRZHM i plan sytuacyjny obszaru tej strefy;
4) SU]HJOąG ekologiczny instalacji eksploatowanych w granicach proponowanej
strefy SU]HP\VáRZHM w zakresie, o którym mowa w art. 238 pkt 1–3, 6 i 7;
5) propozycje GRW\F]ąFH funkcjonowania strefy SU]HP\VáRZHM istotne z punktu
widzenia wydania UR]SRU]ąG]HQLD o ustanowieniu strefy SU]HP\VáRZHM w
zakresie, o którym mowa w art. 136d ust. 2 pkt 2 i ust. 3.
3. Do wniosku GRáąF]D VLĊ
1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
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2) SLVHPQą ]JRGĊ wszystkich ZáDGDMąF\FK SRZLHU]FKQLą ziemi na obszarze
proponowanej strefy SU]HP\VáRZHM na REMĊFLH ich QLHUXFKRPRĞFL VWUHIą
SU]HP\VáRZą
3) NRSLĊ mapy zasadniczej proponowanej strefy SU]HP\VáRZHM RNUHĞODMąFHM
granice G]LDáHN ewidencyjnych, budynki, VLHü uzbrojenia terenu i ulice.
Art. 136d.
1. 6WUHIĊ SU]HP\VáRZą tworzy, w drodze XFKZDá\ sejmik województwa.
2. Projekt XFKZDá\ o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z SDĔVWZRZ\P
wojewódzkim inspektorem sanitarnym oraz regionalnym dyrektorem ochrony
ĞURGRZLVND
3. 8FKZDáD o utworzeniu strefy SU]HP\VáRZHM RNUHĞOD
1) granice i obszar strefy SU]HP\VáRZHM
2) rodzaje G]LDáDOQRĞFL których prowadzenie jest dopuszczalne na terenie strefy
SU]HP\VáRZHM z uwagi na PRĪOLZRĞü Z\VWĊSRZDQLD SU]HNURF]HĔ standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND lub SU]HNURF]HĔ ZDUWRĞFL odniesienia, o których
mowa w art. 222.
4. 8FKZDáD o utworzeniu strefy SU]HP\VáRZHM PRĪH RNUHĞODü
1) niektóre standardy MDNRĞFL ĞURGRZLVND lub ZDUWRĞFL odniesienia, o których
mowa w art. 222, których przekraczanie na terenie strefy SU]HP\VáRZHM jest
dozwolone;
2) warunki prowadzenia G]LDáDOQRĞFL na terenie strefy SU]HP\VáRZHM istotne z
punktu widzenia nieprzekraczania standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND lub warWRĞFL odniesienia, o których mowa w art. 222, poza jej terenem oraz z uwagi
na RFKURQĊ Ī\FLD lub zdrowia ludzi, w V]F]HJyOQRĞFL Z\PDJDĔ norm bezSLHF]HĔVWZD i higieny pracy.
7\WXá III
35=(&,:'=,$à$1,( ZANIECZYSZCZENIOM
']LDá I
Przepisy ogólne
Art. 137.
3U]HFLZG]LDáDQLH zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu
wprowadzania do ĞURGRZLVND substancji lub energii.
Art. 138.
1. Eksploatacja instalacji oraz XU]ąG]HQLD zgodnie z wymaganiami ochrony ĞURGowiska jest, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 139, RERZLą]NLHP ich ZáDĞFLFLHOD chyba ĪH wyNDĪH on, LĪ ZáDGDMąF\P LQVWDODFMą lub XU]ąG]HQLHP jest na podstawie W\WXáX
prawnego inny podmiot.
2. (uchylony).
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Art. 139.
Przestrzeganie Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND ]ZLą]DQ\FK z HNVSORDWDFMą dróg, linii
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów ]DSHZQLDMą ]DU]ąG]DMąF\ tymi
obiektami.
Art. 140.
1. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND jest RERZLą]DQ\ ]DSHZQLü przestrzeganie
Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND w V]F]HJyOQRĞFL przez:
1) RGSRZLHGQLą RUJDQL]DFMĊ pracy;
2) powierzanie funkcji ]ZLą]DQ\FK z zapewnieniem ochrony ĞURGRZLVND osobom SRVLDGDMąF\P odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
3) zapoznanie pracowników, których zakres F]\QQRĞFL ZLąĪH VLĊ z kwestiami
ochrony ĞURGRZLVND z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne
odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie;
4) podejmowanie G]LDáDĔ w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w
ĞURGRZLVNX Z\QLNDMąF\FK z nieprzestrzegania Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZiska przez pracowników, a WDNĪH podejmowania ZáDĞFLZ\FK ĞURGNyZ w celu
wyeliminowania takich przypadków w SU]\V]áRĞFL
2. Pracownicy Vą RERZLą]DQL SRVWĊSRZDü w sposób ]DSHZQLDMąF\ RFKURQĊ ĞURGRZiska.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, rodzaje F]\QQRĞFL instalacje lub XU]ąG]HQLD których wykonywanie lub obVáXJD wymaga szczególnych kwalifikacji ze Z]JOĊGX na PRĪOLZH skutki tych
G]LDáDĔ dla ĞURGRZLVND
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
1) RGUĊEQH listy rodzajów F]\QQRĞFL instalacji i XU]ąG]HĔ
2) wymagania GRW\F]ąFH osób odpowiedzialnych za wykonywanie RNUHĞORQ\FK
F]\QQRĞFL w zakresie:
a) kwalifikacji zawodowych,
b) przeszkolenia pracowników.
']LDá II
Instalacje, XU]ąG]HQLD substancje oraz produkty
5R]G]LDá 1
Instalacje i XU]ąG]HQLD
Art. 141.
1. Eksploatacja instalacji lub XU]ąG]HQLD nie powinna SRZRGRZDü przekroczenia
standardów emisyjnych.
2. 2GG]LDá\ZDQLH instalacji lub XU]ąG]HQLD nie powinno SRZRGRZDü pogorszenia
stanu ĞURGRZLVND w znacznych rozmiarach lub ]DJURĪHQLD Ī\FLD lub zdrowia ludzi.
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Art. 142.
1. :LHONRĞü emisji z instalacji lub XU]ąG]HQLD w warunkach RGELHJDMąF\FK od normalnych powinna Z\QLNDü z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie PRĪH
Z\VWĊSRZDü GáXĪHM QLĪ jest to konieczne.
2. Warunkami RGELHJDMąF\PL od normalnych Vą w V]F]HJyOQRĞFL okres rozruchu,
awarii i likwidacji instalacji lub XU]ąG]HQLD
Art. 143.
Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny
instalacjach i XU]ąG]HQLDFK powinna VSHáQLDü wymagania, przy których RNUHĞODQLX
XZ]JOĊGQLD VLĊ w V]F]HJyOQRĞFL
1) stosowanie substancji o PDá\P potencjale ]DJURĪHĔ
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
3) zapewnienie racjonalnego ]XĪ\FLD wody i innych surowców oraz PDWHULDáyZ
i paliw;
4) stosowanie technologii bezodpadowych i PDáRRGSDGRZ\FK oraz PRĪOLZRĞü
odzysku SRZVWDMąF\FK odpadów;
5) rodzaj, ]DVLĊJ oraz ZLHONRĞü emisji;
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które ]RVWDá\ skutecznie zastosowane w skali SU]HP\VáRZHM
7) (uchylony);
8) SRVWĊS naukowo-techniczny.
Art. 144.
1. Eksploatacja instalacji nie powinna SRZRGRZDü przekroczenia standardów jakoĞFL ĞURGRZLVND
2. Eksploatacja instalacji SRZRGXMąFD wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza, HPLVMĊ KDáDVX oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 3, powoGRZDü przekroczenia standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND
poza terenem, do którego SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ ma W\WXá prawny.
3. -HĪHOL w ]ZLą]NX z funkcjonowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego
XĪ\WNRZDQLD eksploatacja instalacji nie powinna SRZRGRZDü przekroczenia
standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND poza tym obszarem.
3a. -HĪHOL utworzono VWUHIĊ SU]HP\VáRZą eksploatacja instalacji na jej obszarze nie
powinna SRZRGRZDü przekroczenia standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND oraz wartoĞFL odniesienia poza granicami strefy SU]HP\VáRZHM
3b. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, przepis ust. 3 stosuje VLĊ jedynie
w odniesieniu do przekroczenia standardów ochrony ĞURGRZLVND powodowanego
przez HPLVMĊ KDáDVX
3c. W razie realizacji nowych SU]HGVLĊZ]LĊü na terenie ]DNáDGX dla którego utworzono obszar ograniczonego XĪ\WNRZDQLD o którym mowa w art. 135 ust. 6,
przewidywane RGG]LDá\ZDQLH na ĞURGRZLVNR w zakresie emitowania KDáDVX do
ĞURGRZLVND ocenia VLĊ z XZ]JOĊGQLHQLHP LVWQLHMąFHJR obszaru ograniczonego
XĪ\WNRZDQLD
4. Zastosowanie technologii VSHáQLDMąFHM wymagania, o których mowa w art. 143, a
WDNĪH dotrzymanie standardów emisyjnych, o których mowa w art. 145 oraz w
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przepisach RGUĊEQ\FK nie zwalnia z RERZLą]NX zachowania standardów MDNRĞFL
ĞURGRZLVND
Art. 145.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw gospodarki, PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD standardy
emisyjne z instalacji w zakresie:
1) wprowadzania gazów lub S\áyZ do powietrza;
2) wytwarzania odpadów;
3) emitowania KDáDVX
2. Standardy, o których mowa w ust. 1, ustala VLĊ
1) w przypadku wprowadzania gazów lub S\áyZ do powietrza odpowiednio jako:
a) VWĊĪHQLH gazów lub S\áyZ w gazach odlotowych lub
b) masa gazów lub S\áyZ wprowadzana w RNUHĞORQ\P czasie, lub
c) stosunek masy gazów lub S\áyZ do jednostki wykorzystywanego surowca, PDWHULDáX paliwa lub SRZVWDMąFHJR produktu;
2) w razie wytwarzania odpadów – jako stosunek jednostki REMĊWRĞFL albo masy
SRZVWDMąF\FK odpadów w stosunku do jednostki wykorzystywanego surowca, PDWHULDáX paliwa lub SRZVWDMąFHJR produktu;
3) w razie powodowania KDáDVX – jako poziom mocy akustycznej instalacji.
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, PRJą ]RVWDü ustalone:
1) ]UyĪQLFRZDQH ZDUWRĞFL standardów:
a) w ]DOHĪQRĞFL od rodzaju G]LDáDOQRĞFL procesu technologicznego lub
operacji technicznej,
b) w ]DOHĪQRĞFL od terminu oddania instalacji do eksploatacji, terminu zaNRĔF]HQLD jej eksploatacji lub dalszego áąF]QHJR czasu jej eksploatacji;
2) sytuacje X]DVDGQLDMąFH SU]HMĞFLRZH RGVWĊSVWZD od standardów oraz granice
RGVWĊSVWZ
3) warunki uznawania standardów za dotrzymane.
Art. 146.
1. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ oraz XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD Vą RERZLą]DQL do zapewnienia ich SUDZLGáRZHM eksploatacji SROHJDMąFHM w V]F]HJyOQRĞFL na:
1) stosowaniu paliw, surowców i PDWHULDáyZ eksploatacyjnych ]DSHZQLDMąF\FK
ograniczanie ich negatywnego RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR
2) podejmowaniu odpowiednich G]LDáDĔ w przypadku powstania ]DNáyFHĔ w
procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia
ich skutków dla ĞURGRZLVND
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw gospodarki, PDMąF na uwadze SRWU]HEĊ ograniczenia negatywnego RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR eksploatowanych instalacji i XU]ąG]HĔ PRĪH
RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wymagania w zakresie stosowania:
1) paliw, surowców i PDWHULDáyZ eksploatacyjnych o RNUHĞORQ\FK ZáDĞFLZoĞFLDFK cechach lub parametrach;
2) RNUHĞORQ\FK UR]ZLą]DĔ technicznych zaSHZQLDMąF\FK ograniczenie emisji.
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3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, PRJą E\ü UyĪQLFRZDQH ze Z]JOĊGX na
termin oddania instalacji do eksploatacji lub rok produkcji XU]ąG]HQLD
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw gospodarki, PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD sposoby
SRVWĊSRZDQLD w razie ]DNáyFHĔ w procesach technologicznych i operacjach
technicznych GRW\F]ąF\FK eksploatacji instalacji lub XU]ąG]HQLD
5. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 4, mRJą ]RVWDü ustalone:
1) rodzaje ]DNáyFHĔ gdy wymagane jest wstrzymanie XĪ\WNRZDQLD instalacji
lub XU]ąG]HQLD
2) ĞURGNL zaradcze, jakie powinien SRGMąü SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ lub XĪ\WNRwnik XU]ąG]HQLD
3) przypadki, w których SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ lub XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD powinien SRLQIRUPRZDü o ]DNáyFHQLDFK wojewódzkiego inspektora ochrony
ĞURGRZLVND termin, w jakim informacja ta powinna ]RVWDü ]áRĪRQD oraz jej
Z\PDJDQą IRUPĊ
Art. 147.
1. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ oraz XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD Vą RERZLą]DQL do okresowych pomiarów ZLHONRĞFL emisji i pomiarów LORĞFL pobieranej wody.
2. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ oraz XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD Vą RERZLą]DQL do FLąJá\FK
pomiarów ZLHONRĞFL emisji w razie wprowadzania do ĞURGRZLVND znacznych iloĞFL substancji lub energii.
3. Zakres RERZLą]NX prowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 1 i 2, PRĪH
E\ü ]ZLą]DQ\ z parametrami FKDUDNWHU\]XMąF\PL Z\GDMQRĞü lub moc instalacji
albo XU]ąG]HQLD
3a. -HĪHOL wykonane przez SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ do termicznego SU]HNV]WDáFDQLD
odpadów pomiary Z\NDĪą ĪH ]RVWDá\ przekroczone dopuszczalne ZLHONRĞFL
emisji do wód, ustanowione w RGUĊEQ\FK przepisach, SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ jest
RERZLą]DQ\ w FLąJX 24 godzin od momentu stwierdzenia przekroczenia tych
emisji SRZLDGRPLü o tym organ ochrony ĞURGRZLVND ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.
4. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ nowo ]EXGRZDQą lub ]PLHQLRQą w istotny sposób, z której
emisja wymaga pozwolenia, jest RERZLą]DQ\ do przeprowadzenia ZVWĊSQ\ch
pomiarów ZLHONRĞFL emisji z tej instalacji.
5. 2ERZLą]HN o którym mowa w ust. 4, QDOHĪ\ ]UHDOL]RZDü QDMSyĨQLHM w FLąJX 14
dni od ]DNRĔF]HQLD rozruchu instalacji lub uruchomienia XU]ąG]HQLD chyba ĪH
organ ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia RNUHĞOLá w pozwoleniu inny termin.
6. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ oraz XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD Vą RERZLą]DQL do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez
5 lat od ]DNRĔF]HQLD roku kalendarzowego, którego GRW\F]ą
Art. 147a.
1. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ oraz XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD Vą RERZLą]DQL ]DSHZQLü wykonanie pomiarów ZLHONRĞFL emisji lub innych warunków korzystania ze ĞURGowiska przez:
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1) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgRGQRĞFL (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z SyĨQ
zm.11)) lub
2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. Nr 63, poz. 322)
– w zakresie EDGDĔ do których wykonywania Vą RERZLą]DQL
1a. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ oraz XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD SRVLDGDMąF\ certyfikat systemu ]DU]ąG]DQLD MDNRĞFLą PRJą Z\NRQ\ZDü pomiary ZLHONRĞFL emisji lub innych warunków korzystania ze ĞURGRZLVND do których wykonywania Vą oboZLą]DQL we ZáDVQ\P laboratorium, pod warunkiem ĪH laboratorium to jest rówQLHĪ REMĊWH systemem ]DU]ąG]DQLD MDNRĞFLą
1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje VLĊ do wykonywania pomiarów:
1) LORĞFL pobieranej wody, do których Vą RERZLą]DQL SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ
oraz XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD
2) ZLHONRĞFL emisji, do których jest RERZLą]DQD VáXĪED radiokomunikacyjna
amatorska w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z SyĨQ zm. 12)).
2. -HĪHOL SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ jest RERZLą]DQ\ do prowadzenia FLąJá\FK pomiarów
ZLHONRĞFL emisji, powinien ]DSHZQLü PRĪOLZRĞü automatycznego FLąJáHJR zapisu wyników przez SU]\U]ąG pomiarowy.
Art. 148.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów ZLHONRĞFL emisji, o których mowa w
art. 147 ust. 1 i 2, oraz pomiarów LORĞFL pobieranej wody, o których mowa w art.
147 ust. 1.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą ustalone:
1) przypadki, w których wymagany jest FLąJá\ pomiar emisji z instalacji;
2) przypadki, w których wymagane Vą okresowe pomiary emisji z instalacji albo XU]ąG]HQLD oraz F]ĊVWRWOLZRĞFL prowadzenia tych pomiarów;
3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;
4) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, zostanie zawarte wymaganie prowadzenia pomiarów w ]DOHĪQRĞFL odpowiednio od:
1) rodzaju instalacji albo XU]ąG]HQLD
2) nominalnej wielkRĞFL emisji z instalacji albo XU]ąG]HQLD
3) parametrów FKDUDNWHU\]XMąF\FK Z\GDMQRĞü lub moc instalacji albo XU]ąG]enia.

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz.
565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.

12)

Zmiany wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr
163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz.
1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50,
poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.
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4. -HĪHOL RERZLą]HN prowadzenia pomiarów nie wynika z nominalnej ZLHONRĞFL
emisji, UR]SRU]ąG]HQLH o którym mowa w ust. 1, RNUHĞOD substancje albo energie, których pomiar jest RERZLą]NRZ\
5. :\PDJDĔ GRW\F]ąF\FK okresowych pomiarów emisji nie ustanawia VLĊ gdy Vą
one RNUHĞORQH w przepisach RGUĊEQ\FK
Art. 149.
1. Wyniki pomiarów, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ
i XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD SU]HGVWDZLDMą organowi ochrony ĞURGRZLVND oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND MHĪHOL pomiary te PDMą szczególne znaczenie ze Z]JOĊGX na SRWU]HEĊ zapewnienia systematycznej kontroli
ZLHONRĞFL emisji lub innych warunków korzystania ze ĞURGRZLVND
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą instalacji lub XU]ąG]HQLD które ze Z]JOĊGX na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli ZLHONRĞFL emisji lub innych warunków korzystania ze ĞURGRZLVND przekazuje VLĊ ZáDĞFLZ\P organom ochrony ĞUodowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
2) terminy i sposób prezentacji danych, o których mowa w pkt 1
– NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą zapewnienia systematycznej kontroli ZLHONRĞFL emisji
lub innych warunków korzystania ze ĞURGRZLVND
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 2, ]RVWDQą ustalone:
1) przypadki, w których wymagane jest SU]HGNáDGDQLH wyników pomiarów z
uwagi na:
a) rodzaj instalacji lub XU]ąG]HQLD
b) QRPLQDOQą ZLHONRĞü emisji,
c) parametry FKDUDNWHU\]XMąFH Z\GDMQRĞü lub moc instalacji lub XU]ąG]enia;
2) formy SU]HGNáDGDQ\FK wyników pomiarów;
3) XNáDG\ przekazywanych wyników pomiarów;
4) wymagane techniki SU]HGNáDGDQLD wyników pomiarów;
5) terminy SU]HGNáDGDQLD wyników pomiarów w ]DOHĪQRĞFL od ich rodzajów.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia:
1) inne QLĪ wyniki pomiarów, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, dane
zbierane w wyniku monitorowania procesów technologicznych w ]ZLą]NX z
wymaganiami pozwolenia, które ze Z]JOĊGX na szczególne znaczenie dla
zapewnienia systematycznej kontroli ZLHONRĞFL emisji lub innych warunków
korzystania ze ĞURGRZLVND powinny E\ü przekazywane ZáDĞFLZ\P organom
ochrony ĞURGRZLVND oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZiska,
2) terminy i sposób prezentacji danych, o których mowa w pkt 1
– NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą zapewnienia ZáDĞFLZ\P organom wyników monitorowania procesów technologicznych przez podmioty NRU]\VWDMąFH ze ĞURGRZiska.
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Art. 150.
Organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH w drodze decyzji, QDáRĪ\ü na SURZDG]ąFHJR
LQVWDODFMĊ lub XĪ\WNRZQLND XU]ąG]HQLD RERZLą]HN prowadzenia w RNUHĞORQ\P
czasie pomiarów ZLHONRĞFL emisji Z\NUDF]DMąF\FK poza RERZLą]NL o których
mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, lub RERZLą]NL QDáRĪRQH w trybie art. 56 ust. 4 pkt
1, MHĪHOL z przeprowadzonej kontroli wynika, ĪH QDVWąSLáR przekroczenie standardów emisyjnych; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje VLĊ odpowiednio przepis art. 147 ust. 6.
:\GDMąF GHF\]MĊ o której mowa w ust. 1, ZáDĞFLZ\ organ PRĪH QDáRĪ\ü oboZLą]HN SU]HGNáDGDQLD mu wyników pomiarów, RNUHĞODMąF zakres i terminy ich
SU]HGNáDGDQLD a WDNĪH wymagania w zakresie formy, XNáDGX i wymaganych
technik ich SU]HGNáDGDQLD
-HĪHOL z przeprowadzonej kontroli wynika, ĪH QDVWąSLáR przekroczenie standardów emisyjnych, organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH w drodze decyzji, QDáRĪ\ü na
SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ lub XĪ\WNRZnika XU]ąG]HQLD RERZLą]HN SU]HGNáDGDQLD
mu wyników pomiarów ZLHONRĞFL emisji Z\NUDF]DMąF\FK poza RERZLą]NL o których mowa w art. 149 ust. 1, RNUHĞODMąF zakres i terminy ich SU]HGNáDGDQLD a
WDNĪH wymagania w zakresie formy, XNáDGX i wymaganych technik ich SU]HGNáadania.
3RVWĊSRZDQLH w przedmiocie wydania decyzji QDNáDGDMąFHM RERZLą]HN prowadzenia pomiarów lub ich SU]HGNáDGDQLD wszczyna VLĊ z XU]ĊGX

Art. 151.
-HĪHOL wymagane jest pozwolenie na HPLVMĊ z instalacji, organ ZáDĞFLZ\ do jego wydania PRĪH QDáRĪ\ü dodatkowe wymagania Z\NUDF]DMąFH poza wymagania, o których mowa w art. 147 i przepisach wydanych na podstawie art. 148, a WDNĪH RNUHĞOLü
dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów, MHĪHOL SU]HPDZLDMą za
tym szczególne Z]JOĊG\ ochrony ĞURGRZLVND
Art. 152.
1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, PRJąFD negatywnie oddziaá\ZDü na ĞURGRZLVNR podlega ]JáRV]HQLX organowi ochrony ĞURGRZLVND z zaVWU]HĪHQLHP ust. 8.
2. =JáRV]HQLH o którym mowa w ust. 1, powinno ]DZLHUDü
1) oznaczenie SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres ]DNáDGX na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej G]LDáDOQRĞFL w tym ZLHONRĞü produkcji lub
ZLHONRĞü ĞZLDGF]RQ\FK XVáXJ
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) ZLHONRĞü i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania ZLHONRĞFL emisji;
7) LQIRUPDFMĊ czy VWRSLHĔ ograniczania ZLHONRĞFL emisji jest zgodny z obowią
]XMąF\PL przepisami.
8) (uchylony).
2a. (uchylony).
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3. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ o której mowa w ust. 1, jest RERZLą]DQ\ do dokonania
]JáRV]HQLD przed UR]SRF]ĊFLHP jej eksploatacji, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5. Przepis
art. 64 ust. 2 Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego stosuje VLĊ odpowiednio.
4. Do UR]SRF]ĊFLD eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny PRĪQD SU]\VWąSLü MHĪHOL organ ZáDĞFLZ\ do SU]\MĊFLD ]JáRV]HQLD w
terminie 30 dni od dnia GRUĊF]HQLD ]JáRV]HQLD nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji.
4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, MHĪHOL
1) eksploatacja instalacji REMĊWHM ]JáRV]HQLHP SRZRGRZDáDE\ przekroczenie
standardów emisyjnych lub standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND
2) instalacja nie VSHáQLD Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND o których mowa w art.
76 ust. 2 pkt 1 i 2.
5. ,QVWDODFMĊ o której mowa w ust. 1, REMĊWą RERZLą]NLHP ]JáRV]HQLD w okresie, gdy
jest MXĪ ona eksploatowana, SURZDG]ąF\ Mą jest RERZLą]DQ\ ]JáRVLü w terminie 6
PLHVLĊF\ od dnia, w którym ]RVWDáD ona REMĊWD tym RERZLą]NLHP
6. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ o której mowa w ust. 1, jest RERZLą]DQ\ SU]HGáRĪ\ü organowi ZáDĞFLZHPX do SU]\MĊFLD ]JáRV]HQLD informacje o:
1) rezygnacji z UR]SRF]ĊFLD albo ]DNRĔF]HQLD eksploatacji instalacji;
2) zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2–6.
7. =JáRV]HQLD o którym mowa w ust. 6, QDOHĪ\ GRNRQDü w terminie 14 dni od dnia
rezygnacji z SRGMĊFLD G]LDáDOQRĞFL albo zaprzestania G]LDáDOQRĞFL lub zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2–6.
7a. Informacje zawarte w ]JáRV]HQLX o którym mowa w ust. 1 i 6, SURZDG]ąF\ instaODFMĊ REMĊWą RERZLą]NLHP ]JáRV]HQLD z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, SU]HGNáDGD WDNĪH SDĔVWZRZHPX wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
8. Zasady ]JáDV]DQLD instalacji PRJąFHM negatywnie RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR z
uwagi na wytwarzanie odpadów RNUHĞODMą przepisy ustawy o odpadach.
9. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, V]F]HJyáRZH wymagania GRW\F]ąFH zakresu danych XMĊW\FK w ]JáRV]HQLX o
których mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego ]JáRV]HQLD dla wybranych
rodzajów instalacji, XZ]JOĊGQLDMąF znaczenie tych danych dla RNUHĞOHQLD ewentualnego negatywnego RGG]LDá\ZDQLD instalacji na ĞURGRZLVNR
Art. 153.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga ]JáRV]HQLD XZ]JOĊGQLDMąF ich negatywne RGG]LDá\ZDQLH na ĞURGowisko.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą ustalone rodzaje instalacji,
których eksploatacja wymaga ]JáRV]HQLD z uwagi na:
1) wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza;
2) wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi;
3) powodowanie KDáDVX
4) wytwarzanie pól elektromagnetycznych.
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, wymóg ]JáRV]HQLD dla danego rodzaju instalacji PRĪH E\ü X]DOHĪQLRQ\ od:
1) stosowanej techniki;
2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 60/181

2) parametrów FKDUDNWHU\]XMąF\FK Z\GDMQRĞü lub moc instalacji.
Art. 154.
1. Organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH XVWDOLü w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony ĞURGRZLVND GRW\F]ąFH eksploatacji instalacji, z której emisja nie
wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione NRQLHF]QRĞFLą ochrony ĞURGRZiska.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 188 stosuje VLĊ odpowiednio.
3. 3RVWĊSRZDQLH w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna
VLĊ z XU]ĊGX
Art. 155.
ĝURGNL transportu powinny VSHáQLDü wymagania ochrony ĞURGRZLVND RNUHĞORQH w
ustawie oraz w przepisach RGUĊEQ\FK
Art. 156.
1. Zabrania VLĊ XĪ\ZDQLD instalacji lub XU]ąG]HĔ QDJáDĞQLDMąF\FK na publicznie doVWĊSQ\FK terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje VLĊ do okazjonalnych XURF]\VWRĞFL oraz XURF]\VWRĞFL i
imprez ]ZLą]DQ\FK z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych ]JURPDG]HĔ a WDNĪH podawania do publicznej
ZLDGRPRĞFL informacji i komunikatów VáXĪąF\FK EH]SLHF]HĔVWZX publicznemu.
Art. 157.
1. Rada gminy PRĪH w drodze XFKZDá\ XVWDQDZLDü ograniczenia co do czasu
funkcjonowania instalacji lub korzystania z XU]ąG]HĔ z których emitowany haáDV PRĪH negatywnie RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie GRW\F]ą instalacji lub XU]ąG]HĔ znajGXMąF\FK VLĊ w miejscach kultu religijnego.
5R]G]LDá 2
Substancje
Art. 158.
Wprowadzanie do ĞURGRZLVND wytwarzanej, wykorzystywanej lub transportowanej
substancji jest dopuszczalne Z\áąF]QLH w zakresie, w jakim jest to konieczne w
]ZLą]NX z charakterem prowadzonej G]LDáDOQRĞFL
Art. 159.
1. :SURZDG]DMąF\ do obrotu VXEVWDQFMĊ jest RERZLą]DQ\ do:
1) opakowania substancji w sposób ]DEH]SLHF]DMąF\ przed przypadkowym
wprowadzeniem do ĞURGRZLVND
2) ]DáąF]HQLD informacji ]DSHZQLDMąFHM identyfikacjĊ ]DJURĪHĔ jakie Z\QLNDMą
z wprowadzenia substancji do ĞURGRZLVND
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2. -HĪHOL przypadkowe wprowadzenie substancji do ĞURGRZLVND PRĪH VSRZRGRZDü
zanieczyszczenie, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna RNUHĞODü
sposób SRVWĊSRZDQLD w celu ograniczenia szkód.
Art. 160.
1. Zabronione jest, z Z\MąWNLHP przypadków RNUHĞORQ\FK w ustawie i przepisach
RGUĊEQ\FK wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji
VWZDU]DMąF\FK szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND
2. Substancjami VWZDU]DMąF\PL szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND Vą w szczeJyOQRĞFL
1) azbest;
2) PCB.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, inne – poza azbestem i PCB – substancje VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH
dla ĞURGRZLska, NLHUXMąF VLĊ NRQLHF]QRĞFLą ograniczania ryzyka Z\VWąSLHQLD
szkód w ĞURGRZLVNX
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
1) oznaczenie numeryczne substancji, SR]ZDODMąFH na MHGQR]QDF]Qą jej identyILNDFMĊ
2) nazwa substancji.
Art. 161.
1. Substancje VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND powinny E\ü wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych
ĞURGNyZ RVWURĪQRĞFL
2. Instalacje lub XU]ąG]HQLD w których Vą lub E\á\ wykorzystywane substancje
VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND powinny ]RVWDü oczyszczone
lub unieszkodliwione.
3. Do instalacji lub XU]ąG]HĔ co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, LĪ byá\ w nich wykorzystywane substancje VWZDU]DMąFH szczególne zagURĪHQLH dla
ĞURGRZLVND stosuje VLĊ wymagania GRW\F]ąFH SRVWĊSRZDQLD z instalacjami i
XU]ąG]HQLDPL w których Vą lub E\á\ wykorzystywane te substancje.
Art. 162.
1. Wykorzystywane substancje VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND
SRGOHJDMą sukcesywnej eliminacji.
2. :\NRU]\VWXMąF\ substancje VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND
jest RERZLą]DQ\ do dokumentowania rodzaju, LORĞFL i miejsc ich Z\VWĊSRZDQLD
oraz sposobu ich eliminowania.
3. :\NRU]\VWXMąF\ substancje VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND
powinien okresowo SU]HGNáDGDü PDUV]DáNRZL województwa informacje o rodzaju, LORĞFL i miejscach ich Z\VWĊSRZDQLD z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 4–6.
4. Osoby fizyczne QLHEĊGąFH SU]HGVLĊELRUFDPL SU]HGNáDGDMą informacje o rodzaju,
LORĞFL i miejscach Z\VWĊSRZDQLD substancji VWZDU]DMąF\FK szczególne ]DJURĪHQLH
dla ĞURGRZLVND w formie uproszczonej; w tym przypadku przepisów ust. 2 nie
stosuje VLĊ
5. Informacje w formie uproszczonej SU]HGNáDGD VLĊ wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
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6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo SU]HGNáDGD PDUV]DáNRZL województwa informacje o rodzaju, LORĞFL i miejscach Z\VWĊSRZDQLD substancji stwaU]DMąF\FK szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND
7. 0DUV]DáHN województwa prowadzi rejestr rodzaju, LORĞFL oraz miejsc Z\VWĊSowania substancji VWZDU]DMąF\FK szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND
8. Przepisy ust. 1–3 stosuje VLĊ odpowiednio do instalacji i XU]ąG]HĔ w których
substancje VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND Vą lub E\á\ wykorzystywane.
9. Sposób SRVWĊSRZDQLD z eliminowanymi substancjami VWZDU]DMąF\PL szczególne
]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND a WDNĪH instalacjami i XU]ąG]HQLDPL w których Vą lub
E\á\ one wykorzystywane, RNUHĞODMą przepisy ustawy o odpadach.
Art. 163.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ĞURGRZLVND ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw transportu oraz ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw zdrowia, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wymagania w zakresie:
1) wykorzystywania i przemieszczania substancji VWZDU]DMąF\FK szczególne
]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND
2) wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub XU]ąG]HĔ w których E\á\ lub
Vą wykorzystywane substancje VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞUodowiska.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą ustalone wymagania dotyF]ąFH
1) wykorzystywania i przemieszczania poszczególnych substancji;
2) wykorzystywania i oczyszczania rodzajów instalacji lub XU]ąG]HĔ w których
E\á\ lub Vą wykorzystywane poszczególne substancje.
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, PRJą ]RVWDü ustalone odpowiednio
do potrzeb:
1) wymagania techniczne, jakie QDOHĪ\ VSHáQLü przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu substancji oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji
lub XU]ąG]HĔ w których E\á\ lub Vą wykorzystywane substancje;
2) sposoby oznaczania instalacji lub XU]ąG]HĔ w których E\á\ lub Vą wykorzystywane substancje, oraz SRPLHV]F]HĔ w których one VLĊ ]QDMGXMą
3) przypadki i sposób inwentaryzowania rodzaju, iloĞFL i miejsc Z\VWĊSRZDQLD
substancji oraz instalacji i XU]ąG]HĔ w których E\á\ lub Vą wykorzystywane,
a WDNĪH zakres i IRUPĊ dokumentowania SRVWĊSRZDQLD z nimi oraz czas
przechowywania dokumentacji;
4) terminy SU]HGNáDGDQLD odpowiednio PDUV]DáNRZL województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o:
a) rodzaju, LORĞFL i miejscach Z\VWĊSRZDQLD wykorzystywanych substancji,
b) instalacjach i XU]ąG]HQLDFK w których substancje E\á\ lub Vą wykorzystywane,
c) czasie i sposobie usuwania substancji oraz instalacji i XU]ąG]HĔ w których E\á\ lub Vą one wykorzystywane,
d) czasie i sposobie ]DVWąSLHQLD substancji innymi, mniej szkodliwymi dla
ĞURGRZLVND
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5) zakres SU]HGNáDGDQ\FK odpowiednio PDUV]DáNRZL województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji, o których mowa w
pkt 4, z XZ]JOĊGQLHQLHP
a) formy SU]HGNáDGDQ\FK informacji,
b) XNáDGX przekazywanych informacji,
c) wymaganych technik SU]HGNáDGDQLD informacji;
6) przypadki i terminy, w których powinno VLĊ ]DSU]HVWDü wykorzystywania
substancji, oraz harmonogram ich eliminowania przez XĪ\WNRZQLNyZ
7) przypadki i terminy, w których powinny E\ü oczyszczone lub wyeliminowane instalacje lub XU]ąG]HQLD w których E\á\ lub Vą wykorzystywane substancje.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw gospodarki PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
instalacje lub XU]ąG]HQLD w których PRJá\ E\ü wykorzystywane substancje
VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND które traktuje VLĊ jak instalacje lub XU]ąG]HQLD w których E\áy lub Vą wykorzystywane te substancje.
5. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 4, ]RVWDQą ustalone rodzaje instalacji
lub XU]ąG]HĔ z XZ]JOĊGQLHQLHP z uwagi na stosowane technologie, odpowiednio:
1) terminu oddania instalacji do eksploatacji albo roku produkcji XU]ąG]HQLD
2) wykonawcy instalacji albo producenta XU]ąG]HQLD
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD sposób SU]HGNáDGDQLD PDUV]DáNRZL województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji o rodzaju, LORĞFL i miejscach Z\VWĊSRZDQLD substancji
VWZDU]DMąF\FK szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND
7. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 6, ]RVWDQą RNUHĞORQH
1) terminy SU]HGNáDGDQLD informacji;
2) forma SU]HGNáDGDQHM informacji;
3) XNáDG SU]HGNáDGDQ\FK informacji;
4) wymagane techniki SU]HGNáDGDQLD informacji.
8. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, sposób prowadzenia przez PDUV]DáND województwa rejestru substancji, instalacji i XU]ąG]HĔ w których substancje te E\á\ lub Vą wykorzystywane.
9. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 8, PRJą ]RVWDü ustalone:
1) forma i XNáDG rejestru;
2) ]DZDUWRĞü rejestru;
3) warunki i okres przechowywania rejestru.
10. Przepisy UR]SRU]ąG]HQLD o których mowa w ust. 8, nie QDUXV]DMą przepisów rozSRU]ąG]HQLD (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania ]H]ZROHĔ i stosowanych
RJUDQLF]HĔ w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, ]PLHQLDMąFHJR G\UHNW\ZĊ 1999/45/WE oraz XFK\ODMąFHJR rozpoU]ąG]HQLH Rady (EWG) nr 793/93 i UR]SRU]ąG]HQLH Komisji (WE) nr 1488/94,
jak UyZQLHĪ G\UHNW\ZĊ Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1,
z SyĨQ zm.).
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Art. 164.
,OHNURü w art. 160–163 jest mowa o:
1) substancjach VWZDU]DMąF\FK szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND – rozumie
VLĊ przez to WDNĪH substancje i przedmioty, w których zawarte Vą substancje
stwarzDMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND
1a) instalacjach – rozumie VLĊ przez to UyZQLHĪ budynki oraz obiekty PDáHM architektury;
2) instalacjach lub XU]ąG]HQLDFK w których E\á\ wykorzystywane substancje
VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND – rozumie VLĊ przez to instalacje i XU]ąG]HQLD które nie ]RVWDá\ poddane wymaganemu XVWDZą procesowi oczyszczenia.
Art. 165.
6]F]HJyáRZH zasady SRVWĊSRZDQLD z substancjami chemicznymi oraz wprowadzania
do ĞURGRZLVND genetycznie zmodyfikowanych organizmów RNUHĞODMą przepisy odUĊEQH
5R]G]LDá 3
Produkty
Art. 166.
Przy wytwarzaniu produktu, bez uszczerbku dla jego walorów XĪ\WNRZ\FK i bezpieF]HĔVWZD XĪ\WNRZQLND QDOHĪ\ RJUDQLF]Dü
1) ]XĪ\FLH substancji i energii;
2) wykorzystywanie substancji i rR]ZLą]DĔ technicznych PRJąF\FK negatywnie RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR w okresie XĪ\WNRZDQLD produktu oraz po jego ]XĪ\FLX
3) wykorzystywanie substancji i UR]ZLą]DĔ technicznych XWUXGQLDMąF\FK
a) QDSUDZĊ produktu,
b) GHPRQWDĪ produktu w celu oddzielenia ]XĪ\W\FK elementów wymagają
cych szczególnego SRVWĊSRZDQLD na podstawie przepisów ustawy o odpadach,
c) XĪ\FLH F]ĊĞFL produktu w innym produkcie lub ich wykorzystanie do
innych celów XĪ\WNRZ\FK po ]XĪ\FLX produktu.
Art. 167.
1. Produkt powinien E\ü zaopatrzony w LQIRUPDFMĊ GRW\F]ąFą
1) ]XĪ\FLD paliw lub PDWHULDáyZ eksploatacyjnych;
2) ZLHONRĞFL emisji ]ZLą]DQHM z XĪ\WNRZDQLHP produktu;
3) bezpiecznego dla ĞURGRZLVND XĪ\WNRZDQLD GHPRQWDĪX powtórnego wykorzystania lub unieszkodliwienia produktu.
2. Sprzedawca produktów powinien ]DSHZQLü aby informacja, o której mowa w
ust. 1, ]QDMGRZDáD VLĊ WDNĪH w miejscach VSU]HGDĪ\ produktu.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ĞURGRZLVND XZ]JOĊGQLDMąF cechy produktów oraz ich RGG]LDáywanie w trakcie XĪ\WNRZDQLD oraz po ich ]XĪ\FLX RNUHĞOL w drodze rozporzą
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dzenia, produkty REMĊWH RERZLą]NDPL o których mowa w ust. 1 i 2, a WDNĪH
V]F]HJyáRZ\ sposób realizacji RERZLą]NyZ w tym zakresie.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
1) oznaczenie numeryczne SR]ZDODMąFH na LGHQW\ILNDFMĊ produktu lub grupy
produktów oraz ich nazwy;
2) odpowiednio do potrzeb wymagania GRW\F]ąFH informacji, o której mowa w
ust. 1, w tym:
a) oznaczania produktu lub jego F]ĊĞFL
b) formy i WUHĞFL informacji,
c) sposobów prezentowania informacji w miejscach VSU]HGDĪ\ produktów;
3) wymagania w zakresie ustalania ZLHONRĞFL ]XĪ\FLD paliw i PDWHULDáyZ eksploatacyjnych lub ZLHONRĞFL emisji ]ZLą]DQHM z XĪ\WNRZDQLHP produktu, w
celu zamieszczenia w informacji, o której mowa w ust. 1.
5. Sprzedawca produktów powinien ]DSHZQLü aby zestawienie, o którym mowa w
art. 171a, E\áR XGRVWĊSQLDQH QLHRGSáDWQLH w miejscach VSU]HGDĪ\ produktów,
których dotyczy, w sposób RNUHĞORQ\ na podstawie art. 171a ust. 2 pkt 4.
6. Przepisy ust. 2–5 GRW\F]ąFH VSU]HGDĪ\ i sprzedawcy stosuje VLĊ WDNĪH do finansuMąFHJR leasing w miejscach, w których oferuje VLĊ produkty do leasingu, oraz
SUH]HQWXMąFHJR produkty na wystawach publicznych.
Art. 168.
:SURZDG]DMąF\ produkt do obrotu powinien ]DSHZQLü VSHáQLHQLH przez produkt
Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND
Art. 169.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD szczegóáRZH wymagania w celu VSHáQLHQLD RERZLą]NyZ o których mowa w art. 166.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą ustalone:
1) oznaczenie numeryczne SR]ZDODMąFH na LGHQW\ILNDFMĊ produktu lub grupy
produktów oraz ich nazwy;
2) wymagania GRW\F]ąFH poszczególnych produktów lub grup produktów.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ĞURGRZLVND PDMąF na uwadze RVLąJQLĊFLH celów, o których mowa
w art. 166, PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) rodzaje substancji, które powinny E\ü wykorzystywane do produkcji okreĞORQ\FK produktów lub których wykorzystywanie jest zabronione;
2) dopuszczone do stosowania UR]ZLą]DQLD techniczne;
3) ZáDĞFLZRĞFL jakie PXV]ą VSHáQLDü RNUHĞORQH produkty, w tym:
a) standardy emisyjne z XU]ąG]HĔ
b) dopuszczalna lub wymagana ]DZDUWRĞü RNUHĞORQ\FK substancji w produkcie,
c) zakaz Z\VWĊSRZDQLD RNUHĞORQ\FK substancji w produkcie,
d) cechy i parametry produktu;
4) terminy, w których poszczególne wymagania ]DF]\QDMą RERZLą]\ZDü poszczególne produkty lub grupy produktów.
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Art. 170.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą ograniczenia wykorzystywania produktów negatywnie
RGG]LDáXMąF\FK na ĞURGRZLVNR produkty z tworzyw sztucznych, na których naleĪ\ ]DPLHV]F]Dü LQIRUPDFMĊ o ich negatywnym RGG]LDá\ZDQLX na ĞURGRZLVNR
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą ustalone:
1) oznaczenie numeryczne SR]ZDODMąFH na LGHQW\ILNDFMĊ produktu lub grupy
produktów oraz ich nazwy;
2) termin, w którym zaczyna RERZLą]\ZDü wymaganie GRW\F]ąFH zamieszczenia informacji.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, sposób zamieszczania i WUHĞü informacji o negatywnym RGG]LDá\Zaniu produktu na ĞURGRZLVNR na produktach, o których mowa w ust. 1, NLHUXMąF VLĊ koQLHF]QRĞFLą zapewnienia konsumentom PRĪOLZRĞFL áDWZHM oceny cech produktu
istotnych z punktu widzenia ochrony ĞURGRZLVND
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, PRJą ]RVWDü ustalone:
1) ZLHONRĞü informacji;
2) wzory informacji;
3) grafika i kolory informacji.
Art. 171.
Zabrania VLĊ wprowadzania do obrotu produktów, które nie RGSRZLDGDMą wymaganiom, o których mowa w art. 166 i 167 oraz w przepisach wydanych na podstawie
art. 169 i 170.
Art. 171a.
1. W celu zapewnienia nabywcom produktów informacji, o których mowa w art.
167 ust. 1, organy administracji corocznie RSUDFRZXMą i QLHRGSáDWQLH XGRVWĊSQLaMą zestawienia GRW\F]ąFH wybranych GRVWĊSQ\FK na rynku produktów w zakresie
RNUHĞORQ\P na podstawie ust. 2.
2. Prezes Rady Ministrów, NLHUXMąF VLĊ NRQLHF]QRĞFLą zapewnienia konsumentom
PRĪOLZRĞFL áDWZHM oceny cech produktu istotnych z punktu widzenia ochrony
ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) produkty, o których informacje powinny E\ü zawarte w zestawieniach;
2) rodzaje informacji zawartych w zestawieniach;
3) organy administracji ]RERZLą]DQH do opracowywania, aktualizowania i udoVWĊSQLDQLD ]HVWDZLHĔ oraz V]F]HJyáRZH sposoby realizacji tych RERZLą]NyZ
4) V]F]HJyáRZH wymagania GRW\F]ąFH sposobu XGRVWĊSQLDQLD ]HVWDZLHĔ w
punktach VSU]HGDĪ\ produktów.
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 2, ]RVWDQą ustalone w V]F]HJyOQRĞFL
1) oznaczenie numeryczne SR]ZDODMąFH na LGHQW\ILNDFMĊ produktu lub grupy
produktów oraz ich nazwy;
2) forma, WUHĞü sposób i termin wydawania ]HVWDZLHĔ oraz termin i sposób ich
aktualizacji;
3) terminy przekazywania informacji o produktach przez organy administracji
EĊGąFH w ich posiadaniu.
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4. Organy administracji SRVLDGDMąFH informacje, RNUHĞORQH na podstawie ust. 2, Vą
RERZLą]DQH do ich QLHRGSáDWQHJR SU]HGNáDGDQLD w terminach, o których mowa w
ust. 3 pkt 3.
Art. 171b.
:SURZDG]Dü do obrotu PRĪQD z Z\áąF]HQLHP przepisów art. 166 i 167 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 169 i 170, produkty:
1) zgodnie z prawem wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu w innym
SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Unii Europejskiej albo w Republice Turcji;
2) zgodnie z prawem wyprodukowane w SDĔVWZLH F]áRQNRZVNLP Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) EĊGąF\P VWURQą umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Art. 172.
Opakowania powinny VSHáQLDü wymagania ochrony ĞURGRZLVND RNUHĞORQH w przepisach RGUĊEQ\FK
']LDá III
Drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe, lotniska oraz porty
Art. 173.
2FKURQĊ przed zanieczyszczeniami SRZVWDMąF\PL w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą dróg,
linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów zapewnia VLĊ przez:
1) stosowanie UR]ZLą]DĔ technicznych RJUDQLF]DMąF\FK rozprzestrzenianie zaQLHF]\V]F]HĔ a w V]F]HJyOQRĞFL
a) ]DEH]SLHF]HĔ akustycznych,
b) ]DEH]SLHF]HĔ przed przedostawaniem VLĊ zanieczyszczonych wód opadowych do gleby lub ziemi,
c) ĞURGNyZ XPRĪOLZLDMąF\FK usuwanie odpadów SRZVWDMąF\FK w trakcie
eksploatacji dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz
portów;
2) ZáDĞFLZą RUJDQL]DFMĊ ruchu.
Art. 174.
1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów nie
PRĪH SRZRGRZDü przekroczenia standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND
2. Emisje SROHJDMąFH na:
1) wprowadzaniu gazów lub S\áyZ do powietrza,
2) wprowadzaniu ĞFLHNyZ do wód lub ziemi,
3) wytwarzaniu odpadów,
4) powodowaniu KDáDVX
SRZVWDMąFH w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej,
lotniska oraz portu, nie PRJą z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3, VSRZRGRZDü przekroczenia standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND poza terenem, do którego ]DU]ąG]DMąF\ tym
obiektem ma W\WXá prawny.
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3. -HĪHOL w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska utworzono obszar ograniczonego XĪ\WNRZDQLD eksploatacja nie PRĪH
VSRZRGRZDü przekroczenia standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND poza tym obszarem.
Art. 175.
1. =DU]ąG]DMąF\ GURJą OLQLą NROHMRZą OLQLą WUDPZDMRZą lotniskiem lub portem, z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 2, jest RERZLą]DQ\ do okresowych pomiarów poziomów w
ĞURGRZLVNX substancji lub energii wprowadzanych w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą
tych obiektów.
2. W razie eksploatacji obiektów o RNUHĞORQ\FK cechach lub kategoriach wskazują
cych na PRĪOLZRĞü wprowadzania do ĞURGRZLVND substancji lub energii w
znacznych LORĞFLDFK ]DU]ąG]DMąF\ GURJą OLQLą NROHMRZą OLQLą WUDPZDMRZą lotniskiem lub portem jest RERZLą]DQ\ do FLąJá\FK pomiarów ich poziomów w ĞUodowisku.
3. W razie przebudowy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu,
]PLHQLDMąFHj w istotny sposób warunki eksploatacji, ]DU]ąG]DMąF\ jest RERZLą]any do przeprowadzenia pomiarów poziomów w ĞURGRZLVNX substancji lub energii wprowadzanych w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą tych obiektów.
4. 2ERZLą]HN o którym mowa w ust. 3, QDOHĪ\ Z\SHáQLü QDMSyĨQLHM w FLąJX 14 dni
od UR]SRF]ĊFLD eksploatacji przebudowanego obiektu.
4a. Dla dróg krajowych RERZLą]HN o którym mowa w ust. 3, QDOHĪ\ Z\SHáQLü w
FLąJX roku od UR]SRF]ĊFLD eksploatacji przebudowanego obiektu.
5. Do wyników pomiarów, o których mowa w ust. 1–3, stosuje VLĊ odpowiednio
przepis art. 147 ust. 6.
5a. Do pomiarów, o których mowa w ust. 1–3, stosuje VLĊ odpowiednio przepisy art.
147a.
6. Na podstawie wyników wykonywanych okresowych pomiarów poziomów KDáasu, o których mowa w ust. 1, i innych QLH]EĊGQ\FK danych, ]DU]ąG]DMąF\ GURJą
OLQLą NROHMRZą lub lotniskiem VSRU]ąG]D PDSĊ DNXVW\F]Qą terenów SRáRĪRQ\FK
ZRNyá tych obiektów.
Art. 176.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w
ĞURGRZLVNX o których mowa w art. 175 ust. 1–3.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą ustalone:
1) przypadki, w których Vą wymagane:
a) FLąJáH pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w ĞURGowisku,
b) okresowe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w ĞUodowisku;
2) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;
3) kryteria lokalizacji punktów pomiarowych;
4) sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, PRĪH ]RVWDü ustalone wymaganie
prowadzenia pomiarów:
1) w ]DOHĪQRĞFL od:
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a) kategorii lub klasy drogi, kategorii linii kolejowej albo linii tramwajowej,
b) rodzaju linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska albo portu,
c) parametrów technicznych lub eksploatacyjnych drogi, linii kolejowej
albo linii tramwajowej;
2) w ]ZLą]NX z usytuowaniem drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska oraz portu:
a) na terenach JĊVWR zaludnionych,
b) na terenach REMĊW\FK RFKURQą ze Z]JOĊGX na potrzeby ochrony ĞURGRZiska na podstawie przepisów szczególnych;
3) dla poszczególnych odcinków dróg, linii kolejowych albo linii tramwajowych.
Art. 177.
1. Wyniki pomiarów, o których mowa w art. 175, ]DU]ąG]DMąF\ GURJą OLQLą kolejoZą OLQLą WUDPZDMRZą lotniskiem lub portem SU]HGNáDGD organowi ochrony ĞUodowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND o ile pomiary
te PDMą szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu ĞURGowiska Z\QLNDMąF\FK z eksploatacji tych obiektów.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które ze Z]JOĊGX na szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu ĞURGRZLVND wynikają
cych z eksploatacji tych obiektów powinny E\ü przekazywane ZáDĞFLZ\P organom ochrony ĞURGRZLVND oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZiska, oraz terminy i sposób prezentacji tych wyników, NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą zapewnienia systematycznej obserwacji zmian stanu ĞURGRZLVND
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 2, ]RVWDQą ustalone:
1) przypadki, w których wymagane jest SU]HGNáDGDQLH wyników pomiarów z
uwagi na cechy obiektów, o których mowa w art. 176 ust. 3 pkt 1, oraz ich
usytuowanie;
2) forma SU]HGNáDGDQ\FK wyników pomiarów;
3) XNáDG SU]HGNáDGDQ\FK wyników pomiarów;
4) wymagane techniki SU]HGNáDGDQLD pomiarów;
5) terminy SU]HGNáDGDQLD wyników pomiarów w ]DOHĪQRĞFL od ich rodzajów.
Art. 178.
1. Organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH w drodze decyzji, QDáRĪ\ü na ]DU]ąG]DMąFHJR
GURJą OLQLą NROHMRZą OLQLą WUDPZDMRZą lotniskiem lub portem RERZLą]HN prowadzenia w RNUHĞORQ\P czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w
ĞUodowisku wprowadzanych w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą tych obiektów, wykraczaMąF\FK poza RERZLą]NL o których mowa w art. 175 ust. 1–3, lub RERZLą]NL QDáoĪRQH w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1 lub art. 95 ust. 1, MHĪHOL przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w ĞURGRZLVNX które Vą emitowane w ]ZLązku z HNVSORDWDFMą obiektu, GRZRG]ą przekraczania standardów MDNRĞFL ĞURGRZiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje VLĊ odpowiednio przepis
art. 147 ust. 6.
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1a. Do pomiarów, o których mowa w ust. 1–3, stosuje VLĊ odpowiednio przepisy art.
147a.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje VLĊ odpowiednio art. 150 ust. 2.
3. -HĪHOL przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w ĞURGRZLVNX
które Vą emitowane w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą obiektu, GRZRG]ą przekraczania
standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH w drodze decyzji, QDáRĪ\ü na ]DU]ąG]DMąFHJR GURJą OLQLą NROHMRZą OLQLą WUDPZDMRZą lotniskiem lub portem RERZLą]HN SU]HGNáDGDQLD mu wyników pomiarów poziomów
substancji lub energii w ĞURGRZLVNX Z\NUDF]DMąF\FK poza RERZLą]NL o których
mowa w art. 177 ust. 1, RNUHĞODMąF zakres i terminy ich SU]HGNáDGDQLD a WDNĪH
wymagania w zakresie formy, XNáDGX i wymaganych technik ich SU]HGNáDGDQLD
4. 3RVWĊSRZDQLH w przedmiocie wydania decyzji QDNáDGDMąFHM RERZLą]HN prowadzenia pomiarów lub ich SU]HGNáDGDQLD wszczyna VLĊ z XU]ĊGX
Art. 179.
1. =DU]ąG]DMąF\ GURJą OLQLą NROHMRZą lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja PRĪH SRZRGRZDü negatywne RGG]LDá\ZDQLH akustyczne na
znacznych obszarach, VSRU]ąG]D co 5 lat PDSĊ DNXVW\F]Qą terenu, na którym
eksploatacja obiektu PRĪH SRZRGRZDü przekroczenie dopuszczalnych poziomów KDáDVX w ĞURGRZLVNX
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD drogi,
linie kolejowe i lotniska, których eksploatacja PRĪH SRZRGRZDü negatywne odG]LDá\ZDQLH akustyczne na znacznych obszarach, dla których wymagane jest
VSRU]ąG]DQLH map akustycznych, oraz sposoby RNUHĞODQLD granic terenów objĊ
tych tymi mapami z XZ]JOĊGQLHQLHP cech obiektów, o których mowa w art. 176
ust. 3.
2a. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 2, PRĪQD ]UyĪQLFRZDü terminy zaliczenia dróg, linii kolejowych i lotnisk do obiektów, których eksploatacja PRĪH
SRZRGRZDü negatywne RGG]LDá\ZDQLH na ĞURGRZLVNR z XZ]JOĊGQLHQLHP spoU]ąG]DQLD w pierwszej NROHMQRĞFL map akustycznych dla obiektów o bardziej negatywnym RGG]LDá\ZDQLX akustycznym.
2b. 0DSĊ DNXVW\F]Qą VSRU]ąG]D VLĊ Z\NRU]\VWXMąF najnowsze wyniki pomiarów haáDVX przeprowadzanych na podstawie art. 175 oraz inne dane.
3. 0DSĊ DNXVW\F]Qą VSRU]ąG]D VLĊ we fragmentach REHMPXMąF\FK obiekty na obszarach poszczególnych powiatów; do fragmentów mapy akustycznej stosuje VLĊ
odpowiednio art. 118 ust. 3–5.
4. =DU]ąG]DMąF\ GURJą OLQLą NROHMRZą lub lotniskiem SU]HGNáDGD QLH]ZáRF]QLH po
wykonaniu:
1) fragment mapy akustycznej REHMPXMąFHM RNUHĞORQ\ powiat – ZáDĞFLZHPX
PDUV]DáNRZL województwa i VWDURĞFLH
2) fragment mapy akustycznej REHMPXMąFHM RNUHĞORQH województwo – ZáDĞFiwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
5. =DU]ąG]DMąF\ GURJą OLQLą NROHMRZą lub lotniskiem jest RERZLą]DQ\ VSRU]ąG]Lü po
raz pierwszy PDSĊ DNXVW\F]Qą terenu w terminie 1 roku od dnia, w którym zoVWDá\ one zaliczone do obiektów, których eksploatacja PRĪH SRZRGRZDü negatywne RGG]LDá\ZDQLH akustyczne na znacznych obszarach.
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']LDá IV
Pozwolenia na wprowadzanie do ĞURGRZLVND substancji lub energii
5R]G]LDá 1
Przepisy ogólne
Art. 180.
Eksploatacja instalacji SRZRGXMąFD
1) wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza,
2) wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów,
4) (uchylony),
5) (uchylony),
jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, MHĪHOL jest ono wymagane.
Art. 180a.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie SRZ\ĪHM 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych
lub
2) o masie SRZ\ĪHM 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych QLĪ niebezpieczne.
Art. 181.
1. Organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH XG]LHOLü pozwolenia:
1) zintegrowanego;
2) na wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza;
3) wodnoprawnego na wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi;
4) na wytwarzanie odpadów;
5) (uchylony);
6) (uchylony).
1a. Organ ochrony ĞURGRZLVND na wniosek SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ PRĪH REMąü
jednym pozwoleniem instalacje SRáRĪRQH na obszarze swojej ZáDĞFLZRĞFL
2. Warunki i tryb wydawania, wygasania, cofania i ograniczania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz ZáDĞFLZRĞü organów RNUHĞODMą przepisy ustawy –
Prawo wodne, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3.
3. Do SR]ZROHĔ wodnoprawnych na wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi
stosuje VLĊ odpowiednio art. 187, 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 190, 191, 193 ust.
2 i art. 198.
4. Do pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie stosuje VLĊ art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie G]LDáDOQRĞFL gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z SyĨQ zm. 13)).

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRG]RQH w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz.
1593, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz.
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Art. 182.
Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód nie Vą wymagane w przypadku RERZLą]NX posiadania pozwolenia
zintegrowanego.
Art. 183.
1. Pozwolenie wydaje w drodze decyzji organ ochrony ĞURGRZLVND
2. O Z\JDĞQLĊFLX FRIQLĊFLX oraz ograniczeniu pozwolenia orzeka organ ZáDĞFLZ\
do wydania pozwolenia.
Art. 183a.
W rozumieniu przepisów niniejszego G]LDáX SURZDG]ąF\P LQVWDODFMĊ jest WDNĪH podmiot uprawniony na podstawie RNUHĞORQHJR W\WXáX prawnego do ZáDGDQLD R]QDF]RQą
F]ĊĞFLą instalacji.
5R]G]LDá 2
Wydawanie SR]ZROHĔ
Art. 184.
1. Pozwolenie wydaje VLĊ z ]DVWU]HĪHQLHP art. 189 i 191a, na wniosek SURZDG]ąFego LQVWDODFMĊ
2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien ]DZLHUDü
1) oznaczenie SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres ]DNáDGX na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) LQIRUPDFMĊ o tytule prawnym do instalacji;
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych XU]ąG]HQLDFK i technologiach
oraz FKDUDNWHU\VW\NĊ WHFKQLF]Qą ĨUyGHá powstawania i miejsc emisji;
5) RFHQĊ stanu technicznego instalacji;
6) LQIRUPDFMĊ o rodzaju prowadzonej G]LDáDOQRĞFL
7) opis ]DNáDGDQ\FK wariantów funkcjonowania instalacji;
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych PDWHULDáyZ surowców i paliw, istotnych z
punktu widzenia Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND
9) LQIRUPDFMĊ o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez LQVWDODFMĊ
10) ZLHONRĞü i ĨUyGáD powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odELHJDMąF\FK od normalnych, w V]F]HJyOQRĞFL takich jak rozruch i Z\áąF]enia;
11) LQIRUPDFMĊ o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach
RGELHJDMąF\FK od normalnych;
12) LQIRUPDFMĊ o LVWQLHMąF\P lub przewidywanym RGG]LDá\ZDQLX emisji na ĞUodowisko;
764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175,
Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855, 1166, 1407, 1445 i 1529.
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13) wyniki pomiarów ZLHONRĞFL emisji z instalacji, MHĪHOL przeprowadzenie pomiarów E\áR wymagane;
14) zmiany ZLHONRĞFL emisji, MHĪHOL QDVWąSLá\ po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
15) proponowane G]LDáDQLD w tym wyszczególnienie ĞURGNyZ technicznych maMąF\FK na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a MHĪHOL G]LDáDQLD PDMą
E\ü realizowane w okresie, na który ma E\ü wydane pozwolenie – UyZQLHĪ
proponowany termin ]DNRĔF]HQLD tych G]LDáDĔ
16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND w V]F]HJyOQRĞFL
pomiaru lub ewidencjonowania ZLHONRĞFL emisji;
17) deklarowany termin i sposób ]DNRĔF]HQLD eksploatacji instalacji lub jej
oznaczonej F]ĊĞFL QLHVWZDU]DMąF\ zDJURĪHQLD dla ĞURGRZLVND MHĪHOL zakoĔ
czenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma E\ü wydane
pozwolenie;
17a) deklarowany áąF]Q\ czas dalszej eksploatacji instalacji, MHĪHOL ma on ZSá\Z
na RNUHĞOHQLH Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku okreĞORQ\P w art. 191a;
18) czas, na jaki wydane ma E\ü pozwolenie.
2a. Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie GRW\F]ą 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 ]RVWDá nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z
XZ]JOĊGQLHQLHP ich podstawowego VNáDGX chemicznego i ZáDĞFLZRĞFL
3) RNUHĞOHQLH LORĞFL odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w FLąJX roku;
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania
LORĞFL odpadów i ich negatywnego RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR
5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z XZ]JOĊGQLHQLHP zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
3. -HĪHOL wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych
lub w sposób istotny zmienianych, powinien on ]DZLHUDü informacje o VSHáQLaniu wymogów, o których mowa w art. 143.
4. Do wniosku o wydanie pozwolenia QDOHĪ\ GRáąF]\ü
1) dokument SRWZLHUG]DMąF\ ĪH wnioskodawca jest uprawniony do Z\VWĊSowania w obrocie prawnym, MHĪHOL SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ nie jest RVREą fi]\F]Qą
2) (uchylony);
3) streszczenie wniosku VSRU]ąG]RQe w MĊ]\NX niespecjalistycznym.
5. Dodatkowe wymagania GRW\F]ąFH wniosku o wydanie pozwolenia RNUHĞODMą art.
208 i art. 221.
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Art. 185.
1. Stronami SRVWĊSRZDQLD o wydanie pozwolenia Vą SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ oraz, jeĪHOL w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą instalacji utworzono obszar ograniczonego XĪ\tkowania, ZáDGDMąF\ SRZLHU]FKQLą ziemi na tym obszarze.
2. W SRVWĊSRZDQLX o wydanie pozwolenia nie stosuje VLĊ art. 31 Kodeksu SRVWĊSowania administracyjnego.
2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje VLĊ w SRVWĊSRZDQLX o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego GRW\F]ąFHM istotnej zmiany instalacji; w tym przypadku stosuje VLĊ przepisy art. 44 ustawy z dnia
3 SDĨG]LHUQLND 2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie,
udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na
ĞURGRZLVNR
3. -HĪHOL liczba stron w SRVWĊSRZDQLX przekracza 20, do stron innych QLĪ prowadzą
cy LQVWDODFMĊ stosuje VLĊ art. 49 Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego.
Art. 186.
Organ ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, MHĪHOL
1) nie Vą VSHáQLRQH wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art.
204 ust. 1, a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, oraz pozwolenia zintegrowanego – WDNĪH MHĪHOL
zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach;
2) eksploatacja instalacji SRZRGRZDáDE\ przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych;
3) eksploatacja instalacji SRZRGRZDáDE\ przekroczenie standardów MDNRĞFL
ĞURGRZLVND
4) wydanie pozwolenia E\áRE\ niezgodne z programami G]LDáDĔ o których
mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1;
5) wniosek dotyczy XSUDZQLHĔ wnioskodawcy REMĊW\FK GHF\]Mą o FRIQLĊFLX lub
ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i
art. 195 ust. 1 pkt 1, a nie PLQĊá\ jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w
przedmiocie FRIQLĊFLD lub ograniczenia pozwolenia VWDáD VLĊ ostateczna;
6) eksploatacja instalacji SRáRĪRQHM w granicach strefy SU]HP\VáRZHM powodoZDáDE\ naruszenie XVWDOHĔ zawartych w UR]SRU]ąG]HQLX o jej utworzeniu.
Art. 187.
1. -HĪHOL przemawia za tym szczególnie ZDĪQ\ interes VSRáHF]Q\ ]ZLą]DQ\ z ochroQą ĞURGRZLVND a w V]F]HJyOQRĞFL z ]DJURĪHQLHP pogorszeniem stanu ĞURGRZiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1
pkt 1–4, PRĪH E\ü ustanowione zabezpieczenie URV]F]HĔ z W\WXáX Z\VWąSLHQLD
negatywnych skutków w ĞURGRZLVNX oraz szkód w ĞURGRZLVNX w rozumieniu
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w ĞURGRZLVNX i ich
naprawie.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, PRĪH PLHü IRUPĊ depozytu, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
3. Zabezpieczenie w formie depozytu jest ZSáDFDQH na RGUĊEQ\ rachunek bankowy
wskazany przez organ Z\GDMąF\ pozwolenie, a zabezpieczenie w formie gwa2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 75/181

rancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej jest VNáDGDQH do organu Z\GDMąFego pozwolenie.
4. Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna VWZLHUG]Dü ĪH w razie
Z\VWąSLHQLD negatywnych skutków w ĞURGRZLVNX w wyniku QLHZ\ZLą]DQLD VLĊ
przez podmiot z RERZLą]NyZ RNUHĞORQ\FK w pozwoleniu, o którym mowa w art.
181 ust. 1 pkt 1–4, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje ]RERZLą]DQLD na
rzecz organu Z\GDMąFHJR pozwolenie.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND XZ]JOĊGQLDMąF rodzaj i VNDOĊ G]LDáDOQoĞFL prowadzonej w instalacjach oraz ]ZLą]DQH z tym SUDZGRSRGRELHĔVWZR wyVWąSLHQLD i rozmiary potencjalnych szkód w ĞURGRZLVNX oraz NLHUXMąF VLĊ potrzeEą zapewnienia pokrycia kosztów G]LDáDĔ naprawczych w przypadku Z\VWąSLenia szkody w ĞURGRZLVNX PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD rodzaje instalacji, w których zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno ]RVWDü
ustanowione.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND ELRUąF pod XZDJĊ SUDZGRSRGRELHĔVWZR
Z\VWąSLHQLD i rozmiary potencjalnych szkód w ĞURGRZLVNX oraz NLHUXMąF VLĊ poWU]HEą zapewnienia pokrycia kosztów G]LDáDĔ naprawczych w przypadku wystą
pienia szkody w ĞURGRZLVNX PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD metody
RNUHĞODQLD Z\VRNRĞFL zabezpieczenia URV]F]HĔ w ]DOHĪQRĞFL od rodzaju prowadzonej przez podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND G]LDáDOQRĞFL ZLHONRĞFL produkcji i parametrów technicznych instalacji.
Art. 188.
1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie GáXĪV]\ QLĪ 10 lat.
2. Pozwolenie RNUHĞOD
1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia SU]HFLZG]LDáDQLD zanieczyszczeniom;
2) ZLHONRĞü dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji, nie ZLĊNV]ą QLĪ Z\QLNDMąFD z SUDZLGáRZHM eksploatacji instalacji,
dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;
3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania VLĊ uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych RGELHJDMąF\FK od normalnych, w
V]F]HJyOQRĞFL w przypadku rozruchu i Z\áąF]HQLD instalacji, a WDNĪH warunki wprowadzania do ĞURGRZLVND substancji lub energii w takich przypadkach;
4) MHĪHOL ma to ZSá\Z na RNUHĞOHQLH Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND
a) wymagany termin ]DNRĔF]HQLD eksploatacji instalacji,
b) dopuszczalny áąF]Q\ czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
5) ĨUyGáD powstawania albo miejsca wprowadzania do ĞURGRZLVND substancji
lub energii;
6) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku RNUHĞORQ\P w art.
191a;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) (uchylony).
2a. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie GRW\F]ą wymagania, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 i 3.
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2b. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów RNUHĞOD dodatkowo:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile ]RVWDá nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z
XZ]JOĊGQLHQLHP ich podstawowego VNáDGX chemicznego i ZáDĞFLZRĞFL
3) RNUHĞOHQLH LORĞFL odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w FLąJX roku;
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania
LORĞFL odpadów i ich negatywnego RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR
5) opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z XZ]JOĊGQLHQLHP zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
3. Pozwolenie PRĪH RNUHĞODü o ile SU]HPDZLDMą za tym szczególne Z]JOĊG\ ochrony ĞURGRZLVND
1) sposób SRVWĊSRZDQLD w razie ]DNRĔF]HQLD eksploatacji instalacji;
2) ZLHONRĞü i IRUPĊ zabezpieczenia URV]F]HĔ
3) wymagane G]LDáDQLD w tym wyszczególnienie ĞURGNyZ technicznych mają
cych na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a MHĪHOL G]LDáDQLD PDMą
E\ü realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie – UyZQLHĪ termin realizacji tych G]LDáDĔ
4) rodzaj i LORĞü wykorzystywanej energii, PDWHULDáyZ surowców i paliw, bioUąF pod XZDJĊ wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1–5;
5) zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania ZLHONRĞFL emisji w zakresie, w jakim Z\NUDF]DMą one
poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1;
6) sposób SRVWĊSRZDQLa w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej VáuĪąFHM do monitorowania procesów technologicznych, MHĪHOL jej zastosowanie
jest wymagane;
7) sposób i F]ĊVWRWOLZRĞü przekazywania informacji i danych, o których mowa
w pkt 5, organowi ZáDĞFLZHPX do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
4. Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wniesieniu zabezpieczenia, o ile zostaáR ono ustanowione.
5. Dodatkowe wymagania GRW\F]ąFH pozwolenia RNUHĞODMą przepisy art. 211 i art.
224.
Art. 189.
Pozwolenie PRĪH E\ü wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem W\WXáX
prawnego do instalacji lub jej oznaczonej F]ĊĞFL
Art. 190.
1. Zainteresowany nabyciem W\WXáX prawnego do FDáHM instalacji PRĪH ]áRĪ\ü wniosek o przeniesienie na niego praw i obRZLą]NyZ Z\QLNDMąF\FK z SR]ZROHĔ doW\F]ąF\FK tej instalacji.
2. Przeniesienie praw i RERZLą]NyZ jest PRĪOLZH tylko wtedy, gdy nabywca daje
UĊNRMPLĊ SUDZLGáRZHJR wykonania tych RERZLą]NyZ
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3. Przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i RERZLą]NyZ QDVWĊSXMH w drodze
decyzji.
4. Nabywca, o którym mowa w ust. 1, przejmuje wszystkie RERZLą]NL FLąĪąFH w
]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą instalacji na poprzednio SURZDG]ąF\P LQVWDODFMĊ wyniNDMąFH z pozwolenia i przepisów ustawy oraz ustawy – Prawo wodne i przepisów ustawy o odpadach.
5. W razie SRGMĊFLD decyzji, o której mowa w ust. 3, organ ZáDĞFLZ\ do wydania
pozwolenia PRĪH w tej decyzji orzec o RERZLą]NX ustanowienia zabezpieczenia
URV]F]HĔ lub ]PLHQLü uprzednio RNUHĞORQH warunki zabezpieczenia URV]F]HĔ
przepisy art. 187 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 191.
1. Decyzje, o których mowa w art. 189 i 190 ust. 3:
1) Z\ZRáXMą skutki prawne po uzyskaniu W\WXáX prawnego do instalacji lub jej
oznaczonej F]ĊĞFL
2) Z\JDVDMą po XSá\ZLH roku od daty ich wydania, MHĪHOi wnioskodawca nie
X]\VNDá W\WXáX prawnego do instalacji lub jej oznaczonej F]ĊĞFL
2. Decyzje, o których mowa w art. 189 i 190 ust. 3, PRĪQD Z\GDü ZLĊFHM QLĪ jednemu wnioskodawcy.
Art. 191a.
Pozwolenie PRĪH E\ü wydane na wniosek podmiotu SRGHMPXMąFHJR UHDOL]DFMĊ nowej
instalacji.
Art. 192.
Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje VLĊ odpowiednio w przypadku zmiany
jego warunków.
5R]G]LDá 3
:\JDĞQLĊFLH FRIQLĊFLH i ograniczenie pozwolenia
Art. 193.
1. Pozwolenie wygasa:
1) po XSá\ZLH czasu, na jaki ]RVWDáR wydane;
2) MHĪHOL podmiot SU]HVWDá E\ü SURZDG]ąF\P LQVWDODFMĊ w rozumieniu ustawy, z
]DVWU]HĪHQLHP art. 190 ust. 1–3, lub z innych powodów pozwolenie VWDáR VLĊ
bezprzedmiotowe;
3) na wniosek SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ
4) MHĪHOL SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ nie UR]SRF]ąá G]LDáDOQRĞFL REMĊWHM pozwoleniem
w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie VWDáR VLĊ ostateczne;
5) MHĪHOL SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ nie SURZDG]Lá G]LDáDOQRĞFL REMĊWHM pozwoleniem
przez dwa lata;
6) w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 4;
7) w przypadku wstrzymania XĪ\WNRZDQLD VNáDGRZLVND na czas GáXĪV]\ QLĪ
rok;
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8) w przypadku wstrzymania termicznego SU]HNV]WDáFDQLD odpadów na czas
GáXĪV]\ QLĪ rok.
1a. (uchylony).
1b. W przypadku, o którym mowa w art. 191a, pozwolenie wygasa, MHĪHOL prowadzą
cy LQVWDODFMĊ nie UR]SRF]ąá G]LDáDOQRĞFL REMĊWHM pozwoleniem w terminie dwóch
lat od RNUHĞORQHJR w pozwoleniu dnia, od którego jest dopuszczalna emisja.
2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód Z\JDVDMą w F]ĊĞFL GRW\F]ąFHM instalacji Z\PDJDMąFHM pozwolenia zintegrowanego z FKZLOą XSá\ZX terminu, w którym SURZDG]ąF\ instaODFMĊ powinien X]\VNDü pozwolenie zintegrowane, chyba ĪH SURZDG]ąF\ instalaFMĊ X]\VNDá pozwolenie zintegrowane przed tym terminem.
3. Organ ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, Z\JDĞQLĊ
cie pozwolenia, MHĪHOL ]DFKRG]ą RNROLF]QRĞFL o których mowa w ust. 1.
4. Decyzji VWZLHUG]DMąFHM Z\JDĞQLĊFLH pozwolenia nie wydaje VLĊ MHĪHOL prowadzą
cy LQVWDODFMĊ uzyska nowe pozwolenie.
5. Pozwolenie nie wygasa, MHĪHOL QDVWąSLáR przeniesienie praw i RERZLą]NyZ o którym mowa w art. 190, albo QDVWąSLáR SRáąF]HQLH SRG]LDá lub SU]HNV]WDáFHQLH
VSyáHN handlowych na podstawie przepisów W\WXáX IV Kodeksu VSyáHN handlowych albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z SyĨQ zm. 14)), albo na podstawie
innych przepisów.
Art. 194.
1. Pozwolenie podlega FRIQLĊFLX lub ograniczeniu bez odszkodowania, MHĪHOL instalacja nie jest QDOHĪ\FLH eksploatowana, przez co stwarza ]DJURĪHQLH pogorszenia
stanu ĞURGRZLVND w znacznych rozmiarach lub ]DJURĪHQLH Ī\FLD lub zdrowia ludzi.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzji w przedmiocie FRIQLĊFLD lub
ograniczenia pozwolenia nadaje VLĊ rygor natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL
Art. 195.
1. Pozwolenie PRĪH ]RVWDü FRIQLĊWH lub ograniczone bez odszkodowania, MHĪHOL
1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach;
2) przepisy GRW\F]ąFH ochrony ĞURGRZLVND ]PLHQLá\ VLĊ w stopniu XQLHPRĪOiZLDMąF\P HPLVMĊ na warunkach RNUHĞORQ\FK w pozwoleniu;
3) instalacja jest REMĊWD SRVWĊSRZDQLHP o którym mowa w art. 227–229;
4) QDVWąSLáR przekroczenie krajowych SXáDSyZ emisji, o których mowa w art.
15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji.

14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz.
2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr
123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w przedmiocie FRIQLĊFLD lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa SURZDG]ąFHJR instaODFMĊ do XVXQLĊFLD QDUXV]HĔ w oznaczonym terminie.
Art. 196.
1. Pozwolenie PRĪH ]RVWDü FRIQLĊWH lub ograniczone za odszkodowaniem, MHĪHOL
1) SU]HPDZLDMą za tym Z]JOĊG\ ochrony ĞURGRZLVND lub
2) korzystanie z pozwolenia stwarza ]DJURĪHQLH dla Ī\FLD lub zdrowia ludzi.
2. Ustalenie odszkodowania QDVWĊSXMH w drodze decyzji organu ZáDĞFLZHJR do cofQLĊFLD lub ograniczenia pozwolenia; decyzja jest QLH]DVNDUĪDOQD
3. Odszkodowanie SU]\VáXJXMH od organu ZáDĞFLZHJR do FRIQLĊFLD lub ograniczenia
pozwolenia.
4. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania PRĪH w terminie 30 dni od
dnia GRUĊF]HQLD decyzji, o której mowa w ust. 2, ZQLHĞü powództwo do VąGX
powszechnego; droga VąGRZD SU]\VáXJXMH WDNĪH w razie niewydania decyzji
przez ZáDĞFLZ\ organ w terminie 3 PLHVLĊF\ od ]JáRV]HQLD ĪąGDQLD przez poszkodowanego.
5. :\VWąSLHQLH na GURJĊ VąGRZą nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa
w ust. 2.
6. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia VLĊ z XSá\ZHP roku od dnia, w którym
decyzja o FRIQLĊFLX lub ograniczeniu pozwolenia VWDáD VLĊ ostateczna.
Art. 197.
1. -HĪHOL nie XVXQLĊWR negatywnych skutków w ĞURGRZLVNX SRZVWDá\FK w wyniku
prowadzonej G]LDáDOQRĞFL organ ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia RNUHĞOD zakres i termin wykonania tego RERZLą]NX w decyzji o Z\JDĞQLĊFLX FRIQLĊFLX lub
ograniczeniu pozwolenia.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie QDUXV]DMą kompetencji organu administracji Z\QLNDMąF\FK z art. 362 ust. 1 pkt 2.
Art. 198.
1. Po wydaniu decyzji o Z\JDĞQLĊFLX FRIQLĊFLX lub ograniczeniu pozwolenia, MHĪHOL
SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ XVXQąá negatywne skutki w ĞURGRZLVNX SRZVWDáH w wyniku prowadzonej G]LDáDOQRĞFL lub skutki takie nie Z\VWąSLá\ organ ZáDĞFLZ\ do
wydania pozwolenia orzeka na wniosek SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ o zwrocie
ustanowionego zabezpieczenia.
2. W razie stwierdzenia, LĪ nie XVXQLĊWR w wyznaczonym terminie negatywnych
skutków w ĞURGRZLVNX SRZVWDá\FK w wyniku prowadzonej G]LDáDOQRĞFL organ
ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia orzeka o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w Z\VRNRĞFL QLH]EĊGQHM do XVXQLĊFLD tych skutków.
Art. 199.
3RVWĊSRZDQLH w przedmiocie Z\JDĞQLĊFLD FRIQLĊFLD lub ograniczenia pozwolenia
wszczyna VLĊ z XU]ĊGX albo na wniosek SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ lub zainteresowanego jej nabyciem.
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Art. 200.
W razie RJáRV]HQLD likwidacji lub XSDGáRĞFL podmiotu NRU]\VWDMąFHJR ze ĞURGRZLVND
przepisy art. 198 stosuje VLĊ odpowiednio w zakresie orzekania o zwrocie zabezpieczenia albo o jego przeznaczeniu na XVXQLĊFLH szkód.
5R]G]LDá 4
Pozwolenia zintegrowane
Art. 201.
1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze Z]JOĊGX na rodzaj i VNDOĊ prowadzonej w niej G]LDáDOQRĞFL PRĪH poZRGRZDü znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo ĞURGRZLVND jako FDáRĞFL
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD rodzaje instalacji PRJąF\FK SRZRGRZDü znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo ĞURGRZLVND jako caáRĞFL
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 2, minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGowiska XZ]JOĊGQL rodzaj i VNDOĊ G]LDáDOQRĞFL prowadzonej w instalacjach.
Art. 202.
1. -HĪHOL ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala VLĊ warunki emisji na zasadach RNUHĞORQ\FK dla SR]ZROHĔ o których mowa w art. 181
ust. 1 pkt 2–4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.
2. W pozwoleniu zintegrowanym ustala VLĊ GRSXV]F]DOQą ZLHONRĞü emisji gazów
lub S\áyZ wprowadzanych do powietrza z instalacji, QLH]DOHĪQLH od tego, czy
wymagane E\áRE\ dla niej, zgodnie z XVWDZą uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza; przepisu art. 224 ust. 3 nie stosuje VLĊ
w przypadku instalacji Z\PDJDMąF\FK pozwolenia zintegrowanego.
2a. W pozwoleniu zintegrowanym nie ustala VLĊ dopuszczalnej ZLHONRĞFL emisji gazów lub S\áyZ wprowadzanych do powietrza:
1) w sposób niezorganizowany z instalacji, do których nie stosuje VLĊ przepisów w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i
S\áyZ do powietrza;
2) z instalacji do odprowadzania gazu VNáDGRZLVNRZHJR do powietrza;
3) z wentylacji grawitacyjnej.
3. (uchylony).
4. W pozwoleniu zintegrowanym RNUHĞOD VLĊ warunki wytwarzania i sposoby postĊ
powania z odpadami na zasadach RNUHĞORQ\FK w przepisach ustawy o odpadach,
QLH]DOHĪQLH od tego, czy dla instalacji wymagane E\áRE\ zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
5. (uchylony).
6. W pozwoleniu zintegrowanym ustala VLĊ WDNĪH na zasadach RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, MHĪHOL wody te Vą pobierane Z\áąF]QLH na potrzeby instalacji Z\PDJDMąFHM pozwolenia zintegrowanego.
7. W przypadku pozwolenia zintegrowanego nie stosuje VLĊ art. 107 § 4 Kodeksu
SRVWĊSRZDQLD administracyjnego.
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Art. 203.
1. Instalacje, o których mowa w art. 201 ust. 1, SRáRĪRQH na terenie jednego ]DNáDGX
obejmuje VLĊ jednym pozwoleniem zintegrowanym.
2. Na wniosek SURZDG]ąFHJR instalacje, o których mowa w art. 201 ust. 1, RGUĊbnymi pozwoleniami zintegrowanymi PRĪQD REMąü RGUĊEQH instalacje na terenie
jednego ]DNáDGX
3. Na wniosek SURZDG]ąFHJR instalacje, o których mowa w art. 201 ust. 1, pozwoleniem zintegrowanym PRĪQD REMąü instalacje QLHZ\PDJDMąFH pozwolenia zintegrowanego SRáRĪRQH na terenie tego samego ]DNáDGX co instalacja wymagają
ca takiego pozwolenia, XVWDODMąF dla nich warunki wprowadzania do ĞURGRZLVND
substancji lub energii na zasadach RNUHĞORQ\FK dla SR]ZROHĔ o których mowa w
art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.
Art. 204.
1. Instalacje Z\PDJDMąFH pozwolenia zintegrowanego powinny VSHáQLDü wymagania ochrony ĞURGRZLVND Z\QLNDMąFH z najlepszych GRVWĊSQ\FK technik, a w
V]F]HJyOQRĞFL z ]DVWU]HĪHQLHP art. 207 ust. 2, nie PRJą SRZRGRZDü przekroczenia granicznych ZLHONRĞFL emisyjnych.
2. Przez graniczne ZLHONRĞFL emisyjne rozumie VLĊ takie dodatkowe standardy emisyjne, które nie PRJą E\ü przekraczane przez instalacje Z\PDJDMąFH pozwolenia
zintegrowanego.
Art. 205.
Nieprzekraczanie ZLHONRĞFL emisji Z\QLNDMąFHM z zastosowania najlepszych GRVWĊpnych technik nie zwalnia z RERZLą]NX dotrzymania standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND
Art. 206.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND gromadzi informacje o najlepszych doVWĊSQ\FK technikach oraz rozpowszechnia je na potrzeby organów ZáDĞFLZ\FK
do wydawania SR]ZROHĔ oraz zainteresowanych podmiotów NRU]\VWDMąF\FK ze
ĞURGRZLVND
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw gospodarki, XZ]JOĊGQLDMąF SRWU]HEĊ zapewnienia jednolitego poGHMĞFLD do wydawania zintegrowanych SR]ZROHĔ na obszarze FDáHJR kraju, PRĪH
RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD minimalne wymagania Z\QLNDMąFH z najlepszych GRVWĊSQ\FK technik, jakie muszą VSHáQLDü instalacje, o których mowa w
art. 201 ust. 2, w tym:
1) graniczne ZLHONRĞFL emisyjne;
2) w uzasadnionych przypadkach wzajemne, wariantowe relacje SRPLĊG]\ granicznymi ZLHONRĞFLDPL emisyjnymi GRW\F]ąF\PL wprowadzania gazów lub
S\áyZ do powietrza, odprowadzania ĞFLHNyZ wytwarzania odpadów oraz
emitowania KDáDVX
3) progi tolerancji dla uzasadnionych RGVWĊSVWZ od ustalonych granicznych
ZLHONRĞFL emisyjnych oraz czas ich stosowania;
4) wymagania GRW\F]ąFH HQHUJRFKáRQQRĞFL i PDWHULDáRFKáRQQRĞFL
5) inne QLH]EĊGQH wymagania techniczne.
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3. Przez próg tolerancji rozumie VLĊ XVWDORQą na podstawie ust. 2 pkt 3 ZDUWRĞü o
NWyUą do wskazanego czasu PRJą E\ü przekraczane graniczne ZLHONRĞFL emisyjne.
4. Przy ustalaniu granicznych ZLHONRĞFL emisyjnych w zakresie:
1) wprowadzania gazów lub S\áyZ do powietrza,
2) wytwarzania odpadów,
3) emitowania KDáDVX
stosuje VLĊ odpowiednio przepisy art. 145 ust. 2 i 3.
5. Graniczne ZLHONRĞFL emisji w razie odprowadzania ĞFLHNyZ PRJą E\ü RNUHĞORQH
odpowiednio jako:
1) masa substancji w ĞFLHNDFK SU]\SDGDMąFD na MHGQRVWNĊ masy wykorzystywanego surowca, PDWHULDáX paliwa lub SRZVWDMąFHJR produktu;
2) VWĊĪHQLH substancji w ĞFLHNDFK
3) masa substancji w ĞFLHNDFK wprowadzana w RNUHĞORQ\P czasie;
4) temperatura ĞFLHNyZ
Przepisy art. 145 ust. 3 stosuje VLĊ odpowiednio.
6. (uchylony).
Art. 207.
1. Najlepsze GRVWĊSQH techniki powinny VSHáQLDü wymagania, przy których RNUHĞOaniu XZ]JOĊGQLD VLĊ MHGQRF]HĞQLH
1) rachunek kosztów i NRU]\ĞFL
2) czas QLH]EĊGQ\ do ZGURĪHQLD najlepszych doVWĊSQ\FK technik dla danego
rodzaju instalacji;
3) zapobieganie ]DJURĪHQLRP dla ĞURGRZLVND powodowanym przez emisje lub
ich ograniczanie do minimum;
4) SRGMĊFLH ĞURGNyZ ]DSRELHJDMąF\FK SRZDĪQ\P awariom SU]HP\VáRZ\P lub
]PQLHMV]DMąF\FK do minimum powodowane przez nie ]DJURĪHQLD dla ĞUodowiska;
5) termin oddania instalacji do eksploatacji;
6) informacje na temat najlepszych GRVWĊSQ\FK technik publikowane przez
.RPLVMĊ (XURSHMVNą zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 1996/61/WE z dnia
24 ZU]HĞQLD 1996 r. GRW\F]ąFHM zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, z SyĨQ zm.15)).
1a. Przy RNUHĞODQLX najlepszych GRVWĊSQ\FK technik bierze VLĊ pod XZDJĊ wymagania, o których mowa w art. 143, WDNĪH w przypadku gdy instalacja nie jest nowo
uruchamiana lub zmieniana w sposób istotny.
2. 2GVWĊSVWZR od granicznych ZLHONRĞFL emisji jest dopuszczalne w zakresie progów tolerancji ustalonych na podstawie art. 206 ust. 2 pkt 3, pod warunkiem ĪH
1) EĊG]LH to z NRU]\ĞFLą dla ĞURGRZLVND jako FDáRĞFL
2) nie ]RVWDQą naruszone standardy emisyjne.
3. -HĪHOL graniczne ZLHONRĞFL emisyjne nie ]RVWDá\ RNUHĞORQH na podstawie art. 206
ust. 2 pkt 1, GRSXV]F]DOQą ZLHONRĞü emisji z instalacji ustala VLĊ XZ]JOĊGQLDMąF
SRWU]HEĊ przestrzegania RERZLą]XMąF\FK standardów emisyjnych.
15)

Zmiany wymienionej dyrektywy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003, WE L 275
z 25.10.2003 oraz WE L 284 z 31.10.2003.
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Art. 208.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien VSHáQLDü wymagania
RNUHĞORQH dla wniosków o wydanie SR]ZROHĔ o których mowa w art. 181 ust. 1
pkt 2–4, oraz, MHĪHOL wody powierzchniowe lub podziemne Vą pobierane Z\áąFznie na potrzeby instalacji – wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien WDNĪH ]DZLHUDü
1) informacje, GRW\F]ąFH instalacji Z\PDJDMąFHM pozwolenia zintegrowanego,
o:
a) RGG]LDá\ZDQLX emisji na ĞURGRZLVNR jako FDáRĞü
b) LVWQLHMąF\P lub PRĪOLZ\P RGG]LDá\ZDQLX transgranicznym na ĞURGRZisko,
c) proponowanej ZLHONRĞFL emisji KDáDVX wyznaczonej przez poziomy haáDVX powodowanego poza ]DNáDGHP na terenach VąVLHGQLFK oraz o akustycznym RGG]LDá\ZDQLX na rodzaje terenów, o których mowa w art.
113 ust. 2 pkt 1, a WDNĪH o UR]NáDG]LH czasu pracy ĨUyGHá KDáDVX dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
d) proponowanej LORĞFL stanie i VNáDG]LH ĞFLHNyZ o ile ĞFLHNL nie EĊGą
wprowadzane do wód lub do ziemi,
e) proponowanej LORĞFL wykorzystywanej wody, o ile nie ]DFKRG]ą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
f) proponowanych sposobach zapobiegania Z\VWĊSRZDQLX i ograniczania
skutków awarii, MHĪHOL nie dotyczy ]DNáDGyZ o których mowa w art.
248 ust. 1,
g) VSHáQLDQLX Z\PDJDĔ o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;
2) uzasadnienie dla proponowanej ZLHONRĞFL emisji w przypadkach, o których
mowa w art. 207 ust. 2 i 3, ZVND]XMąFH VSHáQLHQLH RNUHĞORQ\FK w tych przepisach Z\PDJDĔ
3) opis wariantów ĞURGNyZ ]DSRELHJDMąF\FK powstawaniu ]DQLHF]\V]F]HĔ o
ile takie warianty LVWQLHMą.
4) (uchylony).
2a. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, proponowane poziomy KDáDVX
poza ]DNáDGHP powinny E\ü Z\UDĪRQH ZVNDĨQLNDPL KDáDVX LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.
2b. -HĪHOL VSHáQLHQLH Z\PDJDĔ najlepszych GRVWĊSQ\FK technik ZLąĪH VLĊ z UHDOL]DFMą
G]LDáDĔ w okresie, na który ma E\ü wydane pozwolenie, informacja, o której
mowa w art. 184 ust. 2 pkt 15, zawiera:
1) wskazanie i opis proponowanych G]LDáDĔ
2) harmonogram realizacji G]LDáDĔ w okresie RERZLą]\ZDQLD pozwolenia; w
przypadku planowanej realizacji RNUHĞORQHJR G]LDáDQLD w okresie GáXĪV]\P
QLĪ rok jest wymagane wskazanie etapów tego G]LDáDQLD w okresach nie
GáXĪV]\FK QLĪ roczne oraz terminów realizacji tych etapów;
3) przewidywane koszty realizacji poszczególnych G]LDáDĔ
4) plan finansowania poszczególnych G]LDáDĔ
5) wskazanie XZDUXQNRZDĔ technicznych i ekonomicznych X]DVDGQLDMąF\FK
proponowany harmonogram realizacji G]LDáDĔ
2c. (uchylony).
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3. Wniosek SU]HGNáDGD VLĊ w dwu egzemplarzach.
4. Do wniosku GRáąF]D VLĊ
1) dowód uiszczenia RSáDW\ rejestracyjnej;
2) zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych QRĞQLNDFK danych;
3) NRSLĊ wniosku o wydanie decyzji albo GHF\]MĊ o ĞURGRZLVNRZ\FK uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND
2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale
VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na
ĞURGRZLVNR MHĪHOL ]RVWDáD wydana.
5. (uchylony).
6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, MHĪHOL SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ
ubiega VLĊ o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania
dopuszczalnych poziomów KDáDVX poza terenem ]DNáDGX wniosek o wydanie
pozwolenia powinien ]DZLHUDü dodatkowo informacje, ĪH konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD oraz RNUHĞOHQLH granic takiego obszaru, RJUDQLF]HĔ w zakresie przeznaczenia terenu, Z\PDJDĔ technicznych doW\F]ąF\FK obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; w tym przypadku nie jest wymagane VSRU]ąG]HQLH SU]HJOąGX ekologicznego, chyba ĪH oboZLą]HN jego VSRU]ąG]HQLD wynika z art. 426 ust. 4 pkt 2.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, powinna E\ü ]DáąF]RQD WDNĪH SRĞZLDdczona przez ZáDĞFLZ\ organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD
Art. 209.
1. Organ ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia przedstawia QLH]ZáRF]QLH ministrowi
ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213
ust. 1, zapis wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej na informatycznych QRĞQLNDFK danych.
2. -HĪHOL pozwolenie ma REMąü LQVWDODFMĊ po raz pierwszy lub ma REMąü LQVWDODFMĊ po
istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno QDVWąSLü w FLąJX 6 PLHVLĊF\ od
dnia ]áRĪHQLD wniosku; przepis art. 35 § 5 Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 210.
1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest
wniesienie RSáDW\ rejestracyjnej.
2. (uchylony).
3. :\VRNRĞü RSáDW\ rejestracyjnej nie PRĪH E\ü Z\ĪV]D QLĪ 3 000 euro.
3a. 2SáDWĊ UHMHVWUDF\MQą wnosi VLĊ UyZQLHĪ w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w ]ZLą]NX z dokonaniem istotnych zmian w instalacji REMĊWHM tym
pozwoleniem. 2SáDWD ta wynosi 50% RSáDW\ rejestracyjnej, która E\áDE\ wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wyVRNRĞü RSáDW rejestracyjnych, NLHUXMąF VLĊ zakresem dokumentacji QLH]EĊGQHM do
wydania pozwolenia ze Z]JOĊGX na VNDOĊ i rodzaj G]LDáDOQRĞFL prowadzonej w
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instalacjach oraz NRQLHF]QRĞFLą zgromadzenia ĞURGNyZ XPRĪOLZLDMąF\FK wykonywanie ]DGDĔ o których mowa w art. 206 i 212.
Art. 211.
1. Pozwolenie zintegrowane powinno VSHáQLDü wymagania RNUHĞORQH dla SR]ZROHĔ
o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na
pobór wód.
2. Pozwolenie zintegrowane powinno WDNĪH RNUHĞODü w odniesieniu do instalacji
Z\PDJDMąFHM pozwolenia zintegrowanego:
1) rodzaj prowadzonej G]LDáDOQRĞFL
2) sposoby RVLąJDQLD wysokiego poziomu ochrony ĞURGRZLVND jako FDáRĞFL
3) sposoby ograniczania RGG]LDá\ZDĔ transgranicznych na ĞURGRZLVNR
3a) ZLHONRĞü emisji KDáDVX Z\]QDF]RQą dopuszczalnymi poziomami KDáDVX poza
]DNáDGHP Z\UDĪRQ\PL ZVNDĨQLNDPL KDáDVX LAeq D i LAeq N, w odniesieniu
do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, oraz UR]NáDG
czasu pracy ĨUyGHá KDáDVX dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami;
3b) LORĞü stan i VNáDG ĞFLHNyZ o ile ĞFLHNL nie EĊGą wprowadzane do wód lub do
ziemi;
3c) LORĞü wykorzystywanej wody, o ile nie ]DFKRG]ą warunki, o których mowa w
art. 202 ust. 6;
4) sposoby zapobiegania Z\VWĊSRZDQLX i ograniczania skutków awarii oraz
wymóg informowania o Z\VWąSLHQLX awarii, MHĪHOL nie dotyczy to ]DNáDGyZ
o których mowa w art. 248 ust. 1;
5) sposoby SRVWĊSRZDQLD w przypadku ]DNRĔF]HQLD eksploatacji instalacji, w
tym sposoby XVXQLĊFLD negatywnych skutków SRZVWDá\FK w ĞURGRZLVNX w
wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy Vą one przewidywane;
6) sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.
2a. -HĪHOL VSHáQLHQLH Z\PDJDĔ najlepszych GRVWĊSQ\FK technik ZLąĪH VLĊ z UHDOL]DFMą
G]LDáDĔ w okresie, na jaki ma E\ü wydane pozwolenie, RNUHĞODMąF w pozwoleniu
warunki, o których mowa w art. 188 ust. 3 pkt 3, ustala VLĊ harmonogram realizacji G]LDáDĔ w okresie RERZLą]\ZDQLD pozwolenia; w przypadku NRQLHF]QRĞFL
realizacji RNUHĞORQHJR G]LDáDQLD w okresie GáXĪV]\P QLĪ rok w pozwoleniu okreĞOD VLĊ etapy tego G]LDáDQLD w okresach nie GáXĪV]\FK QLĪ roczne oraz terminy realizacji tych etapów.
3. W pozwoleniu zintegrowanym PRĪQD RNUHĞOLü dodatkowe wymagania dla instalacji, MHĞOL jest to konieczne do RVLąJQLĊFLD wysokiego poziomu ochrony ĞURGowiska jako FDáRĞFL
3a. (uchylony).
3b. Organ ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia, na wniosek SURZDG]ąFHJR LVWQLHMąFą
LQVWDODFMĊ Z\PDJDMąFą pozwolenia zintegrowanego, PRĪH nie XZ]JOĊGQLü przy
ustalaniu warunków pozwolenia, wymogów Z\QLNDMąF\FK z najlepszej GRVWĊpnej techniki, których wprowadzenie Z\PDJDáRE\ zmian technicznych instalacji,
pod warunkiem ĪH
1) eksploatacja instalacji nie narusza wymogów RNUHĞORQ\FK w art. 141 i 144
oraz
2) instalacja zostanie Z\áąF]RQD z eksploatacji nie SyĨQLHM QLĪ do dnia 30 paĨ
dziernika 2007 r.
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3c. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, w pozwoleniu zintegrowanym
stwierdza VLĊ NRQLHF]QRĞü utworzenia obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD
3d. Pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ust. 3c, Z\ZRáXMH skutki prawne od
dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH XFKZDá\ rady powiatu albo UR]SRU]ąG]HQLD wojewody o
utworzeniu obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD
4. Organ ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia SU]HGNáDGD QLH]ZáRF]QLH ministrowi
ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213
ust. 1, NRSLĊ wydanego pozwolenia zintegrowanego oraz zapis pozwolenia w
wersji elektronicznej na informatycznych QRĞQLNDFK danych.
Art. 212.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND prowadzi rejestr wniosków o wydanie
pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych SR]ZROHĔ zintegrowanych.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND lub podmiot, o którym mowa w art. 213
ust. 1, PRĪH ]ZUyFLü VLĊ do starosty o udzielenie informacji lub XGRVWĊSQLHQLH
innych QLĪ wskazane w ust. 1 dokumentów ]ZLą]DQ\FK z wydawaniem pozwoOHĔ zintegrowanych; uprawnienie to SU]\VáXJXMH podmiotowi, o którym mowa w
art. 213 ust. 1, WDNĪH w stosunku do PDUV]DáND województwa.
3. W przypadku stwierdzenia QLHSUDZLGáRZRĞFL w zakresie wydawania przez staroVWĊ SR]ZROHĔ zintegrowanych minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND kieruje
Z\VWąSLHQLH którego WUHĞFLą PRĪH E\ü w V]F]HJyOQRĞFL wniosek o stwierdzenie
QLHZDĪQRĞFL decyzji w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego.
4. W przypadku skierowania Z\VWąSLHQLD o którym mowa w ust. 3, ministrowi
ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND SU]\VáXJXMą prawa strony w SRVWĊSRZDQLX
administracyjnym i SRVWĊSRZDQLX przed VąGHP administracyjnym.
5. Podmiot, o którym mowa w art. 213 ust. 1, przekazuje ministrowi ZáDĞFLZHPX
do spraw ĞURGRZLVND informacje PRJąFH VWDQRZLü SRGVWDZĊ do SRGMĊFLD przez
ministra G]LDáDĔ w celu wyeliminowania QLHSUDZLGáRZRĞFL przy wydawaniu po]ZROHĔ zintegrowanych.
Art. 213.
1. Wykonywanie ]DGDĔ o których mowa w art. 206 ust. 1 oraz art. 212 ust. 1 i 2,
minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH ]OHFLü osobie fizycznej albo
prawnej, która ze Z]JOĊGX na posiadane kompetencje, GRĞZLDGF]HQLH i wyposaĪHQLH EĊG]LH JZDUDQWRZDáD QDOHĪ\WH ich wykonywanie.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, na okres od 5 do 8 lat.
3. 8VWDODMąF warunki przetargu na wykonanie ]DGDĔ minister XZ]JOĊGQLD wymagania, o których mowa w ust. 1, a WDNĪH NRQLHF]QRĞü zapewnienia przez wybrany
podmiot EH]SLHF]HĔVWZD powierzonych oraz VSRU]ąG]RQ\FK w ]ZLą]NX z wykonywaniem ]DGDĔ dokumentów i baz danych.
4. Informacja o zawarciu umowy ]OHFDMąFHM wykonywanie ]DGDĔ jej wypowiedzeniu albo Z\JDĞQLĊFLX jest publikowana, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie SyĨQLHM QLĪ na 60
dni przed terminem odpowiednio ZHMĞFLD w Ī\FLH umowy, jej wypowiedzenia
albo Z\JDĞQLĊFLD
5. W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 4, podaje VLĊ do ZLDGRPRĞFL
1) LPLĊ i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby fizycznej albo QD]ZĊ i adres
siedziby osoby prawnej, z NWyUą zawarto XPRZĊ
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2) GDWĊ UR]SRF]ĊFLD przez wskazany podmiot wykonywania zleconych ]DGDĔ
albo GDWĊ ]DNRĔF]HQLD ich wykonywania z uwagi na Z\JDĞQLĊFLH lub wypowiedzenie umowy.
6. W okresie wykonywania ]DGDĔ przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, organ
ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia zintegrowanego przedstawia NRSLĊ wniosku o
wydanie pozwolenia oraz NRSLĊ wydanego pozwolenia temu podmiotowi.
7. W FLąJX 30 dni od daty Z\JDĞQLĊFLD lub wypowiedzenia umowy podmiot, o którym mowa w ust. 1, ma RERZLą]HN przekazania ministrowi ZáDĞFLZHPX do
spraw ĞURGRZLVND powierzonych oraz VSRU]ąG]RQ\FK w ]ZLą]NX z wykonywaniem ]DGDĔ dokumentów i baz danych.
8. Wykonanie RERZLą]NyZ RNUHĞORQ\FK w ust. 7 podlega egzekucji w trybie przepisów o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji.
Art. 214.
1. Przed dokonaniem zmian w instalacji REMĊWHM pozwoleniem zintegrowanym, poOHJDMąF\FK na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ
jest RERZLą]DQ\ SRLQIRUPRZDü o planowanych zmianach organ ZáDĞFLZ\ do
wydania pozwolenia.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, PRĪH X]QDü ĪH planowane zmiany w instalacji
Z\PDJDMą zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego
i ]RERZLą]Dü SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ w terminie 30 dni od otrzymania informacji, do ]áRĪHQLD wniosku o ]PLDQĊ pozwolenia.
Art. 215.
1. Przed dokonaniem istotnych zmian w instalacji REMĊWHM pozwoleniem zintegrowanym SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ jest RERZLą]DQ\ SRLQIRUPRZDü organ ZáDĞFLZ\
do wydania pozwolenia o planowanych zmianach i ]áRĪ\ü wniosek o ]PLDQĊ
wydanego pozwolenia zintegrowanego.
2. Wniosek o ]PLDQĊ pozwolenia zintegrowanego powinien ]DZLHUDü dane, o których mowa w art. 184 i 208, a decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego
powinna RNUHĞODü wymagania, o których mowa w art. 188 i 211, PDMąFH ]ZLą]HN
z planowanymi zmianami.
Art. 216.
1. Organ ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego.
2. Wydane pozwolenie zintegrowane analizowane jest UyZQLHĪ MHĪHOL QDVWąSLáD
zmiana w najlepszych GRVWĊSQ\FK technikach, SR]ZDODMąFD na znaczne zmniejszenie ZLHONRĞFL emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to
z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie
ĞURGRZLVND
Art. 217.
W przypadku gdy analizy dokonane w oparciu o art. 216 Z\ND]Dá\ NRQLHF]QRĞü
zmiany WUHĞFL pozwolenia zintegrowanego, którego termin ZDĪQRĞFL XSá\QLH SyĨQLHM
QLĪ rok po ]DNRĔF]HQLX analiz, stosuje VLĊ odpowiednio przepisy art. 195.
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Art. 218.
Organ administracji zapewnia PRĪOLZRĞü XG]LDáX VSRáHF]HĔVWZD na zasadach i w
trybie RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 3 SDĨG]LHUQLND 2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz
o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR w SRVWĊSRZDQLX którego przedmiotem jest
wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego GRW\F]ąFHM istotnej zmiany instalacji.
Art. 219.
W razie PRĪOLZRĞFL Z\VWąSLHQLD ]QDF]ąFHJR transgranicznego RGG]LDá\ZDQLD na
ĞURGRZLVNR na terytorium innego SDĔVWZD F]áRQNRZVNLHJR Unii Europejskiej, w
przypadku nowej lub istotnie zmienianej instalacji Z\PDJDMąFHM uzyskania pozwolenia zintegrowanego, stosuje VLĊ odpowiednio przepisy G]LDáX VI ustawy z dnia 3 paĨ
dziernika 2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale
VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR
z tym ĪH przez GRNXPHQWDFMĊ o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie VLĊ F]ĊĞü wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, która XPRĪOLZL
SDĔVWZX na którego terytorium PRĪH RGG]LDá\ZDü instalacja Z\PDJDMąFD uzyskania
takiego pozwolenia, RFHQĊ PRĪOLZHJR ]QDF]ąFHJR transgranicznego RGG]LDá\ZDQLD
na ĞURGRZLVNR
5R]G]LDá 5
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza
Art. 220.
1. Wprowadzanie do powietrza gazów lub S\áyZ z instalacji wymaga pozwolenia, z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 2.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD przypadki, w których wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia, XZ]JOĊGQLDMąF rodzaj i VNDOĊ G]LDáDOQRĞFL prowadzonej w
instalacjach oraz rodzaje i LORĞFL gazów lub S\áyZ wprowadzanych z instalacji
do powietrza.
3. -HĪHOL w ]ZLą]NX z ZHMĞFLHP w Ī\FLH UR]SRU]ąG]HQLD o którym mowa w ust. 2,
wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza:
1) nie EĊG]LH Z\PDJDü pozwolenia, to pozwolenie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów wygasa z dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH tego rozporzą
dzenia;
2) EĊG]LH Z\PDJDü pozwolenia, a dotychczas pozwolenie nie E\áR wymagane,
to RERZLą]HN posiadania pozwolenia powstaje po XSá\ZLH 6 PLHVLĊF\ od
dnia ZHMĞFLD w Ī\FLH tego UR]SRU]ąG]HQLD
Art. 221.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza, oprócz informacji, o których mowa w art. 184 ust. 2–4, powinien WDNĪH zaZLHUDü
1) czas pracy ĨUyGHá powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub S\áyZ do
powietrza w FLąJX roku;
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2) RNUHĞOHQLH wprowadzanych do powietrza rodzajów i LORĞFL gazów lub S\áyZ
SU]\SDGDMąF\FK na MHGQRVWNĊ wykorzystywanego surowca, PDWHULDáX paliwa
lub SRZVWDMąFHJR produktu;
3) opis terenu w ]DVLĊJX SLĊüG]LHVLĊFLRNURWQHM Z\VRNRĞFL QDMZ\ĪV]HJR miejsca
wprowadzania gazów lub S\áyZ do powietrza, z XZ]JOĊGQLHQLHP obszarów
poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym 16) (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z SyĨQ zm. 17));
4) RNUHĞOHQLH aerodynamicznej V]RUVWNRĞFL terenu;
5) aktualny stan MDNRĞFL powietrza;
6) RNUHĞOHQLH warunków meteorologicznych;
7) wyniki REOLF]HĔ stanu MDNRĞFL powietrza, z XZ]JOĊGQLHQLHP metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem
tych wyników.
8) (uchylony).
1a. (uchylony).
2. Informacje, o których mowa:
1) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny ]DZLHUDü RNUHĞOHQLH ZLHONRĞFL emisji w zakresie gazów lub S\áyZ wprowadzanych do powietrza, Z\UDĪRQHM w kg/h i
w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której Vą ustalone standardy emisyjne, tDNĪH w jednostkach, w jakich Z\UDĪRQH Vą te standardy;
2) w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny ZVND]\ZDü usytuowanie stanowisk do
pomiaru ZLHONRĞFL emisji w zakresie gazów lub S\áyZ wprowadzanych do
powietrza oraz proponowany zakres, PHWRG\NĊ i sposób wykonywania tych
pomiarów.
Art. 222.
1. W razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w
powietrzu LORĞFL gazów lub S\áyZ dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala VLĊ na poziomie QLHSRZRGXMąF\P SU]HNURF]HĔ
a) ZDUWRĞFL odniesienia substancji w powietrzu,
b) ZDUWRĞFL odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw zdrowia, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD ZDUWRĞFL odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu.
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 2, ]RVWDQą ustalone:
1) warunki, w jakich ustala VLĊ ZDUWRĞFL odniesienia, takie jak temperatura i ciĞQLHQLH
2) oznaczenie numeryczne substancji SR]ZDODMąFH na MHGQR]QDF]Qą jej identyILNDFMĊ
3) okresy, dla których XĞUHGQLRQH Vą ZDUWRĞFL odniesienia;
16)

8WUDFLáD moc z dniem 2 SDĨG]LHUQLND 2005 r. na podstawie art. 65 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399), która ZHV]áD w Ī\FLH z dniem 2 SDĨG]LHUQLND 2005 r.

17)

Zmiany wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr
35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz.
1268.
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4) ]UyĪQLFRZDQH poziomy substancji w powietrzu dla:
a) terenu kraju z Z\áąF]HQLHP obszarów ochrony uzdrowiskowej,
b) (uchylona);
c) obszarów ochrony uzdrowiskowej;
5) referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 2, PRJą ]RVWDü ustalone:
1) czas RERZLą]\ZDQLD ZDUWRĞFL odniesienia;
2) warunki uznawania ZDUWRĞFL odniesienia za dotrzymane.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGowiska, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw zdrowia, PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD ZDUWRĞFL odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakoĞFL powietrza.
6. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 5, ]RVWDQą ustalone, ]UyĪQLFRZDQH w
]DOHĪQRĞFL od przeznaczenia lub sposobu zagospodarowania terenu:
1) ZDUWRĞFL odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
2) dopuszczalne F]ĊVWRĞFL przekraczania ZDUWRĞFL odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
3) okresy, dla których XĞUHGQLD VLĊ wyniki pomiarów substancji zapachowych
w powietrzu.
7. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 5, PRJą ]RVWDü ustalone:
1) czas RERZLą]\ZDQLD ZDUWRĞFL odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
2) ]DOHĪQRĞü ZDUWRĞFL odniesienia substancji zapachowych w powietrzu lub dopuszczalnych F]ĊVWRĞFL przekraczania ZDUWRĞFL odniesienia substancji zapachowych w powietrzu od MDNRĞFL zapachu;
3) rodzaje instalacji, dla których LORĞFL gazów lub S\áyZ dopuszczonych do
wprowadzania do powietrza ustala VLĊ XZ]JOĊGQLDMąF ZDUWRĞFL odniesienia
substancji zapachowych w powietrzu.
Art. 223. (uchylony).
Art. 224.
1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza, oprócz Z\PDJDĔ
o których mowa w art. 188, powinno RNUHĞODü
1) FKDUDNWHU\VW\NĊ miejsc wprowadzania gazów lub S\áyZ do powietrza;
2) usytuowanie stanowisk do pomiaru ZLHONRĞFL emisji w zakresie gazów lub
S\áyZ wprowadzanych do powietrza.
2. 2NUHĞODMąF w pozwoleniu warunki, o których mowa w art. 188 ust. 2 pkt 2, ustala
VLĊ rodzaje i LORĞü gazów lub S\áyZ dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, Z\UDĪRQH
1) w mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciĞQLHQLX 101,3 kPa, albo w kg/h, albo w kg na MHGQRVWNĊ wykorzystywanego
surowca, PDWHULDáX paliwa lub SRZVWDMąFHJR produktu – dla NDĪGHJR ĨUyGáD
powstawania i miejsca wprowadzania gazów lub S\áyZ do powietrza; w
przypadku gdy dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji
technicznej, prowadzonych w instalacji, Vą ustalone standardy emisyjne,
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ZLHONRĞü dopuszczalnej emisji Z\UDĪD VLĊ w pozwoleniu w jednostkach, w
jakich Z\UDĪRQH Vą te standardy;
2) w Mg/rok – dla FDáHM instalacji.
3. W pozwoleniu nie RNUHĞOD VLĊ ZLHONRĞFL emisji dla tych rodzajów gazów lub pyáyZ które wprowadzone do powietrza ze wszystkich Z\PDJDMąF\FK pozwolenia
instalacji SRáRĪRQ\FK na terenie jednego ]DNáDGX nie SRZRGXMą przekroczenia
10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% ZDUWRĞFL odniesienia, XĞUHGQLRQ\FK dla godziny; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje VLĊ rodzaje gazów i S\áyZ których ZLHONRĞFL emisji nie RNUHĞORQR
3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje VLĊ do instalacji albo procesu technologicznego lub
operacji technicznej prowadzonych w instalacji, do których stosuje VLĊ przepisy
w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i S\áyZ do
powietrza.
4. -HĪHOL dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, Vą ustalone standardy emisyjne, to w pozwoleniu na
wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza nie RNUHĞOD VLĊ dla tej instalacji,
procesu lub operacji innych rodzajów gazów lub S\áyZ QLĪ REMĊWH standardami;
w pozwoleniu wskazuje VLĊ na RGVWąSLHQLH od RNUHĞODQLD warunków emisji dla
SR]RVWDá\FK gazów lub S\áyZ
Art. 225.
1. Na obszarze, na którym ]RVWDá\ przekroczone standardy MDNRĞFL powietrza, wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza dla nowo
budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny jest PRĪOLZH MHĪHOL zostanie zapewniona odpowiednia redukcja LORĞFL wprowadzanych do powietrza gazów lub S\áyZ SRZRGXMąF\FK naruszenia tych standardów, wprowadzanych z
innych instalacji usytuowanych na tym obszarze.
2. àąF]QD redukcja LORĞFL wprowadzanych do powietrza gazów lub S\áyZ z innych
instalacji powinna E\ü o co najmniej 30% ZLĊNV]D QLĪ LORĞü gazów lub S\áyZ
dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z nowo zbudowanej instalacji
lub instalacji zmienionej w sposób istotny.
3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, PRĪH E\ü wydane, gdy nie spowoduje to
]ZLĊNV]HQLD ]DJURĪHQLD zdrowia ludzi.
Art. 226.
1. Wydanie pozwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 225 ust. 1, wymaga
przeprowadzenia SRVWĊSRZDQLD kompensacyjnego, o którym mowa w art. 227–
229.
2. 3RVWĊSRZDQLH kompensacyjne prowadzi VLĊ zgodnie z warunkami RNUHĞORQ\PL w
UR]G]LDáDFK 2 i 3, z XZ]JOĊGQLHQLHP zmian Z\QLNDMąF\FK z niniejszego rozdziaáX
Art. 227.
W SRVWĊSRZDQLX kompensacyjnym XF]HVWQLF]ą SURZDG]ąF\ inne instalacje, którzy
wyrazili ]JRGĊ na ograniczenie LORĞFL wprowadzanych do powietrza gazów lub pyáyZ
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Art. 228.
Do wniosku o ZV]F]ĊFLH SRVWĊSRZDQLD kompensacyjnego QDOHĪ\ GRáąF]\ü
1) wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza;
2) ]JRGĊ uczestników SRVWĊSRZDQLD na dokonanie odpowiedniej redukcji LORĞFL
wprowadzanych do powietrza gazów lub S\áyZ
Art. 229.
1. Pozwolenie na wprowadzanie do powietrza gazów lub S\áyZ z instalacji nowo
zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny jest wykonalne nie ZF]HĞQLHM QLĪ
od dnia, w którym decyzje, o których mowa w ust. 2, VWDQą VLĊ ostateczne.
2. Organ ZáDĞFLZ\ do wydania pozwolenia cofnie lub ograniczy bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub S\áyZ z innych instalacji REMĊW\FK SRVWĊSRZDQLHP kompensacyjnym w zakresie, w jakim uczestnicy
SRVWĊSRZDQLD wyrazili ]JRGĊ
3. Z FKZLOą gdy decyzje, o których mowa w ust. 2, VWDá\ VLĊ ostateczne, organ ZáaĞFLZ\ do wydania pozwolenia QLH]ZáRF]QLH informuje o tym ZQLRVNRGDZFĊ
4. -HĪHOL decyzja o pozwoleniu, wydana w wyniku SRVWĊSRZDQLD kompensacyjnego,
nie stanie VLĊ wykonalna w terminie dwóch lat od jej wydania, organ ZáDĞFLZ\
do wydania pozwolenia stwierdza jej Z\JDĞQLĊFLH
5R]G]LDá 6
(uchylony).
5R]G]LDá 7
(uchylony).
']LDá IVa
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu =DQLHF]\V]F]HĔ
Art. 236a.
1. Tworzy VLĊ Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu =DQLHF]\V]F]HĔ zwany dalej „Krajowym Rejestrem”, EĊGąF\ elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu =DQLHF]\V]F]HĔ o którym mowa w UR]SRU]ąG]HQLX (WE) nr
166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu =DQLHF]\V]F]HĔ i
]PLHQLDMąF\P G\UHNW\ZĊ Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z
04.02.2006, str. 1), zwanym dalej ÄUR]SRU]ąG]HQLHP 166/2006”.
2. Krajowy Rejestr jest prowadzony przez *áyZQHJR Inspektora Ochrony ĝURGRZiska.
Art. 236b.
1. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ REHMPXMąFą co najmniej jeden z rodzajów G]LDáDOQRĞFL
RNUHĞORQ\FK w ]DáąF]QLNX nr I do UR]SRU]ąG]HQLD 166/2006, w terminie do dnia
31 marca roku QDVWĊSXMąFHJR po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do
wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND sprawozdanie ]DZLHUDMąFH dane
2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 93/181

o przekroczeniu RERZLą]XMąF\FK ZDUWRĞFL progowych dla XZROQLHĔ i transferów
zanieF]\V]F]HĔ oraz transferów odpadów RNUHĞORQ\FK w UR]SRU]ąG]HQLX
166/2006.
1a. W przypadku zlecania przez SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ o którym mowa w ust. 1,
XVáXJ ]ZLą]DQ\FK z HNVSORDWDFMą instalacji innemu podmiotowi, w tym w zakresie ĞZLDGF]HQLD XVáXJ w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub XU]ąG]HĔ oraz VSU]ąWDQLD konserwacji i napraw, XVáXJobiorca przekazuje SURZDG]ąFHPX LQVWDODFMĊ QLH]EĊGQH informacje potrzebne do
VSRU]ąG]HQLD sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
2. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND ocenia MDNRĞü dostarczonych przez
SURZDG]ąF\FK instalacje danych, w V]F]HJyOQRĞFL pod Z]JOĊGHP ich kompletnoĞFL VSyMQRĞFL i ZLDU\JRGQRĞFL
3. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND przekazuje do *áyZQHJR Inspektora
Ochrony ĝURGRZLVND dane QLH]EĊGQH do tworzenia Krajowego Rejestru, w terminie do dnia 30 ZU]HĞQLD roku QDVWĊSXMąFHJR po danym roku sprawozdawczym.
4. (uchylony)
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą zapewnienia komSOHWQRĞFL i SU]HMU]\VWRĞFL informacji, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wzór
formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz IRUPĊ SU]HGNáDGDQLD i
wymagane techniki SU]HGNáDGDQLD tego sprawozdania.
Art. 236c.
1. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie, ZHGáXJ wzoru RNUHĞORQHJR w ]DáąF]QLNX nr III do UR]SRU]ąG]HQLD
166/2006, w terminie 15 PLHVLĊF\ po XSá\ZLH danego roku sprawozdawczego.
2. *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND co 3 lata przekazuje Komisji Europejskiej raport, o którym mowa w art. 16 UR]SRU]ąG]HQLD 166/2006.
Art. 236d.
1. W przypadku QLHZ\SHáQLHQLD RERZLą]NX o którym mowa w art. 236b ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND QDNáDGD na SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ w
drodze decyzji, NDUĊ SLHQLĊĪQą w Z\VRNRĞFL 10 000 ]á
2. W przypadku niezapewnienia przez SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ MDNRĞFL przekazywanych danych pod Z]JOĊGHP ich NRPSOHWQRĞFL VSyMQRĞFL lub ZLDU\JRGQRĞFL
wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND QDNáDGD na SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ
w drodze decyzji, NDUĊ SLHQLĊĪQą w Z\VRNRĞFL 5 000 ]á
3. .DUĊ SLHQLĊĪQą wnosi VLĊ w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której
mowa w ust. 1 i 2, VWDáD VLĊ ostateczna.
4. W sprawach GRW\F]ąF\FK kar SLHQLĊĪQ\FK o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje
VLĊ odpowiednio przepisy G]LDáX III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym ĪH uprawnienia organów podatkowych SU]\VáXJXMą wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
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']LDá V
3U]HJOąG\ ekologiczne
Art. 237.
W razie stwierdzenia RNROLF]QRĞFL ZVND]XMąF\FK na PRĪOLZRĞü negatywnego oddziaá\ZDQLD instalacji na ĞURGRZLVNR organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH w drodze decyzji,
]RERZLą]Dü SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND do sporzą
dzenia i SU]HGáRĪHQLD SU]HJOąGX ekologicznego.
Art. 238.
3U]HJOąG ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako SU]HGVLĊZ]LĊFLH moJąFH zawsze ]QDF]ąFR RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR w rozumieniu ustawy z dnia 3
SDĨG]LHUQLND 2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZisko, powinien ]DZLHUDü
1) opis REHMPXMąF\
a) rodzaj, ZLHONRĞü i usytuowanie instalacji wraz z LQIRUPDFMą o jej stanie
technicznym,
b) SRZLHU]FKQLĊ zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
c) rodzaj technologii,
d) LVWQLHMąFH w VąVLHG]WZLH lub EH]SRĞUHGQLP ]DVLĊJX RGG]LDá\ZDQLD instalacji obiekty mieszkalne i XĪ\WHF]QRĞFL publicznej,
e) LVWQLHMąFH w VąVLHG]WZLH lub EH]SRĞUHGQLP ]DVLĊJX RGG]LDá\ZDQLD instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami,
f) LVWQLHMąFH w VąVLHG]WZLH lub EH]SRĞUHGQLP ]DVLĊJX RGG]LDá\ZDQLD instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy – Prawo wodne oraz
przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;
2) RNUHĞOHQLH RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR instalacji, w tym UyZQLHĪ w przypadku Z\VWąSLHQLD SRZDĪQHM awarii SU]HP\VáRZHM
3) opis G]LDáDĔ PDMąF\FK na celu zapobieganie i ograniczanie RGG]LDá\ZDQLD na
ĞURGRZLVNR
4) porównanie wykorzystywanej technologii z WHFKQRORJLą VSHáQLDMąFą wymagania, o których mowa w art. 143;
5) wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLa, RNUHĞOHQLH granic takiego obszaru, RJUDQLF]HĔ w zakresie przeznaczenia terenu, Z\PDJDĔ technicznych GRW\F]ąF\FK obiektów
budowlanych i sposobów korzystania z nich;
6) ]ZLĊ]áH streszczenie w MĊ]\NX niespecjalistycznym informacji zawartych w
SU]HJOąG]LH
7) nazwisko osoby lub osób VSRU]ąG]DMąF\FK SU]HJOąG
Art. 239.
W decyzji, o której mowa w art. 237, organ ZáDĞFLZ\ do jej wydania PRĪH
1) RJUDQLF]\ü zakres przedmiotowy SU]HJOąGX ekologicznego;
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2) ZVND]Dü metody EDGDĔ i studiów.
Art. 240.
-HĪHOL PRĪOLZRĞü negatywnego RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR wynika z funkcjonowania instalacji, która nie jest kwalifikowana jako SU]HGVLĊZ]LĊFLH PRJąFH zawsze
]QDF]ąFR RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR w rozumieniu ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND
2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔ
stwa w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR organ
ZáDĞFLZ\ do QDáRĪHQLD RERZLą]NX VSRU]ąG]HQLD SU]HJOąGX ekologicznego RNUHĞOD
które z Z\PDJDĔ wymienionych w art. 238 QDOHĪ\ VSHáQLü VSRU]ąG]DMąF SU]HJOąG
Art. 241.
1. -HĪHOL PRĪOLZRĞü negatywnego RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR wynika z G]LDáDlQRĞFL podmiotu NRU]\VWDMąFHJR ze ĞURGRZLVND innej QLĪ eksploatacja instalacji,
art. 237, 239 pkt 2 i art. 240 stosuje VLĊ odpowiednio.
2. -HĪHOL SU]HJOąG ekologiczny dotyczy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej,
lotniska lub portu, RERZLą]HN VSRU]ąG]HQLD SU]HJOąGX spoczywa na ]DU]ąG]DMą
cych tymi obiektami.
Art. 241a.
-HĪHOL dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD
do SU]HJOąGX ekologicznego powinna E\ü ]DáąF]RQD SRĞZLDGF]RQD przez ZáDĞFLZ\
organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego XĪ\WNRZDQLD
Art. 242.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, dodatkowe wymagania, jakie powinien VSHáQLDü SU]HJOąG ekologiczny dla
poszczególnych rodzajów instalacji.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, PRJą ]RVWDü ustalone szczegyáRZH
wymagania RGQRĞQLH do:
1) formy VSRU]ąG]DQLD SU]HJOąGX
2) zakresu ]DJDGQLHĔ które powinny ]RVWDü RNUHĞORQH i ocenione w przeglą
dzie;
3) rodzaju dokumentów, z których informacje powinny ]RVWDü XZ]JOĊGQLRQH w
SU]HJOąG]LH
7\WXá IV
3RZDĪQH awarie
']LDá I
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 243.
Ochrona ĞURGRZLVND przed SRZDĪQą DZDULą ]ZDQą dalej ÄDZDULą´ oznacza zapobieganie zdarzeniom PRJąF\P SRZRGRZDü DZDULĊ oraz ograniczanie jej skutków dla
ludzi i ĞURGRZLVND
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Art. 243a.
,OHNURü w przepisach niniejszego W\WXáX jest mowa o VNáDGRZDQHM substancji niebezpiecznej, rozumie VLĊ przez to VXEVWDQFMĊ QLHEH]SLHF]Qą SR]RVWDMąFą pod nadzorem
]DNáDGX lub SU]HFKRZ\ZDQą na jego terenie.
Art. 244.
3URZDG]ąF\ ]DNáDG VWZDU]DMąF\ ]DJURĪHQLH Z\VWąSLHQLD awarii, GRNRQXMąF\ przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji Vą RERZLą]DQL do ochrony
ĞURGRZLVND przed awariami.
Art. 245.
1. .DĪG\ kto ]DXZDĪ\ Z\VWąSLHQLH awarii, jest RERZLą]DQ\ QLH]ZáRF]QLH zawiaGRPLü o tym osoby ]QDMGXMąFH VLĊ w strefie ]DJURĪHQLD oraz MHGQRVWNĊ organizaF\MQą 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
2. Organy administracji w trybie i na zasadach RNUHĞORQ\FK w dekrecie z dnia 23
kwietnia 1953 r. o ĞZLDGF]HQLDFK w celu zwalczania NOĊVN Ī\ZLRáRZ\FK (Dz. U.
Nr 23, poz. 93, z SyĨQ zm.18)) PRJą ZSURZDG]Lü RERZLą]HN ĞZLDGF]HĔ osobistych i rzeczowych w celu prowadzenia akcji na rzecz ochrony Ī\FLD i zdrowia
ludzi oraz ĞURGRZLVND przed skutkami awarii.
Art. 246.
1. W razie Z\VWąSLHQLD awarii wojewoda, poprzez komendanta wojewódzkiego
3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM i wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND
podejmie G]LDáDQLD i zastosuje ĞURGNL QLH]EĊGQH do XVXQLĊFLD awarii i jej skutków, RNUHĞODMąF w V]F]HJyOQRĞFL ]ZLą]DQH z tym RERZLą]NL organów administracji i podmiotów NRU]\VWDMąF\FK ze ĞURGRZLVND
2. O SRGMĊW\FK G]LDáDQLDFK wojewoda informuje PDUV]DáND województwa.
Art. 247.
1. W razie Z\VWąSLHQLD awarii wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND PRĪH w
drodze decyzji:
1) ]DU]ąG]Lü przeprowadzenie ZáDĞFLZ\FK EDGDĔ GRW\F]ąF\FK przyczyn, przebiegu i skutków awarii;
2) Z\GDü zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze ĞURGRZLVND
2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje VLĊ rygor natychmiastowej wykonalnoĞFL
3. -HĪHOL charakter awarii uzasadnia NRQLHF]QRĞü SRGMĊFLD szybkich G]LDáDĔ a w
V]F]HJyOQRĞFL gdy ich zaniechanie PRJáRE\ VSRZRGRZDü ]ZLĊNV]HQLH ]DJURĪenia Ī\FLD lub zdrowia ludzi lub EH]SRĞUHGQLH ]DJURĪHQLH pogorszenia stanu ĞUodowiska w znacznych rozmiarach, decyzja PRĪH E\ü RJáRV]RQD ustnie, a informacja o tym ]DSURWRNRáRZDQD

18)

Zmiany wymienionego dekretu ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 167, z 1970 r. Nr
16, poz. 138, z 1983 r. Nr 44, poz. 200, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 97/181

4. Na wniosek ]RERZLą]DQHJR GHF\]MĊ RJáRV]RQą ustnie GRUĊF]D VLĊ na SLĞPLH nie]ZáRF]QLH gdy jest to PRĪOLZH wniosek QDOHĪ\ ]áRĪ\ü w terminie 7 dni od
RJáRV]HQLD decyzji.
5. W zakresie egzekwowania RERZLą]NyZ Z\QLNDMąF\FK z decyzji, o której mowa
w ust. 1, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND SU]\VáXJXMH uprawnienie egzekwowania ustnych SROHFHĔ w granicach RNUHĞORQ\FK XVWDZą z dnia
17 czerwca 1966 r. o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2005 r. Nr 229, poz. 1954, z SyĨQ zm. 19)).
']LDá II
Instrumenty prawne VáXĪąFH SU]HFLZG]LDáDQLX SRZDĪQHM awarii SU]HP\VáRZHM
5R]G]LDá 1
Przepisy ogólne
Art. 248.
1. =DNáDG VWZDU]DMąF\ ]DJURĪHQLH Z\VWąSLHQLD SRZDĪQHM awarii SU]HP\VáRZHM zwanej dalej ÄDZDULą SU]HP\VáRZą´ w ]DOHĪQRĞFL od rodzaju, kategorii i LORĞFL substancji niebezpiecznej ]QDMGXMąFHM VLĊ w ]DNáDG]LH uznaje VLĊ za ]DNáDG o ]ZLĊkszonym ryzyku Z\VWąSLHQLD awarii, zwany dalej Ä]DNáDGHP o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku”, albo za ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku Z\VWąSLHQLD awarii, zwany dalej Ä]DNáadem o GXĪ\P ryzyku”.
2. Do ]DNáDGX w którym przewiduje VLĊ PRĪOLZRĞü Z\VWąSLHQLD substancji niebezpiecznej, lub do ]DNáDGX w którym powstanie tej substancji jest PRĪOLZH w trakcie procesu SU]HP\VáRZHJR przepis ust. 1 stosuje VLĊ w ]DOHĪQRĞFL od przewidywanej LORĞFL substancji niebezpiecznej PRJąFHM ]QDOHĨü VLĊ w ]DNáDG]LH
2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje VLĊ do:
1) komórek i jednostek organizacyjnych SRGOHJá\FK Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych;
2) transportu PDWHULDáyZ niebezpiecznych i ich czasowego magazynowania poza ]DNáDGDPL
3) poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze ]áyĪ z Z\MąWNLHP
ich VNáDGRZDQLD i magazynowania oraz chemicznych i cieplnych procesów
przetwarzania tych kopalin;
4) VNáDGRZDQLD i magazynowania odpadów, z Z\MąWNLHP odpadów niebezpiecznych VWDQRZLąF\FK substancje niebezpieczne RNUHĞORQH w przepisach
wydanych na podstawie ust. 3.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw zdrowia, ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw ZHZQĊWU]Q\FK oraz ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD rodzaje i LORĞFL substancji niebezpiecznych, których znajdowanie VLĊ w ]DNáDG]LH
decyduje o zaliczeniu go do ]DNáDGX o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub ]DNáDGX o duĪ\P ryzyku.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:

19)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.
708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378.
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1) nazwy i LORĞFL substancji niebezpiecznych, GHF\GXMąFH o zaliczeniu do zaNáDGX o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku albo ]DNáDGX o GXĪ\P ryzyku;
2) oznaczenie numeryczne substancji, o których mowa w pkt 1, SR]ZDODMąFH na
MHGQR]QDF]Qą ich LGHQW\ILNDFMĊ
3) kryteria kwalifikowania substancji niewymienionych na podstawie pkt 1, do
kategorii:
a) bardzo toksycznych,
b) toksycznych,
c) utOHQLDMąF\FK
d) wybuchowych,
e) áDWZRSDOQ\FK
f) wysoce áDWZRSDOQ\FK
g) skrajnie áDWZRSDOQ\FK
h) niebezpiecznych w V]F]HJyOQRĞFL dla ludzi lub ĞURGRZLVND
oraz ich LORĞFL GHF\GXMąFH o zaliczeniu do ]DNáDGX o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku
albo ]DNáDGX o GXĪ\P ryzyku.
5R]G]LDá 2
2ERZLą]NL SURZDG]ąFHJR ]DNáDG VWZDU]DMąF\ ]DJURĪHQLH Z\VWąSLHQLD awarii
SU]HP\VáRZHM
Art. 249.
.DĪG\ kto zamierza SURZDG]Lü lub prowadzi ]DNáDG o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub o
GXĪ\P ryzyku, jest RERZLą]DQ\ do zapewnienia, aby ]DNáDG ten E\á zaprojektowany,
wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób ]DSRELHJDMąF\ awariom przemyVáRZ\P i RJUDQLF]DMąF\ ich skutki dla ludzi oraz ĞURGRZLVND
Art. 250.
1. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub o GXĪ\P ryzyku jest RERZLą]DQ\
do ]JáRV]HQLD zDNáDGX ZáDĞFLZHPX organowi 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM
2. =JáRV]HQLH o którym mowa w ust. 1, powinno ]DZLHUDü QDVWĊSXMąFH dane:
1) oznaczenie SURZDG]ąFHJR ]DNáDG oraz NLHUXMąFHJR ]DNáDGHP ich adresy zamieszkania lub siedziby; przez NLHUXMąFHJR ]DNáDGHP rozumie VLĊ RVREĊ zaU]ąG]DMąFą ]DNáDGHP w imieniu SURZDG]ąFHJR ]DNáDG
2) adres ]DNáDGX
2a) adres strony internetowej ]DNáDGX
3) LQIRUPDFMĊ o tytule prawnym;
4) charakter prowadzonej lub planowanej G]LDáDOQRĞFL ]DNáDGX lub instalacji;
5) rodzaj instalacji i LVWQLHMąFH systemy ]DEH]SLHF]HĔ
6) rodzaj, NDWHJRULĊ i LORĞü oraz FKDUDNWHU\VW\NĊ IL]\NRFKHPLF]Qą SRĪDURZą i
WRNV\F]Qą substancji niebezpiecznej, w tym VNáDGRZDQHM substancji niebezpiecznej;
7) FKDUDNWHU\VW\NĊ terenu w EH]SRĞUHGQLP VąVLHG]WZLH ]DNáDGX ze szczególnym XZ]JOĊGQLHQLHP czynników PRJąF\FK SU]\F]\QLü VLĊ do ]ZLĊNV]HQLD
]DJURĪHQLD DZDULą SU]HP\VáRZą lub SRJáĊELHQLD jej skutków.
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3. Do ]JáRV]HQLD o którym mowa w ust. 1, QDOHĪ\ GRáąF]\ü dokument potwierdzaMąF\ ĪH ]JáDV]DMąF\ jest XSRZDĪQLRQ\ do Z\VWĊSRZDQLD w obrocie prawnym, jeĪHOL SURZDG]ąF\ ]DNáDG nie jest RVREą IL]\F]Qą
4. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG jest RERZLą]DQ\ do dokonania ]JáRV]HQLD o którym mowa w
ust. 1, co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego ]DNáDGX lub jego F]ĊĞFL albo w terminie 3 PLHVLĊF\ od dnia zaliczenia LVWQLHMąFHJR ]DNáDGX do
]DNáDGX o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub do ]DNáDGX o GXĪ\P ryzyku.
5. .DĪGD istotna zmiana LORĞFL lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, SRĪarowej i toksycznej, zmiana technologii lub
profilu produkcji oraz zmiana, która PRJáDE\ PLHü SRZDĪQH skutki ]ZLą]DQH z
ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w ]JáRV]HQLX o którym mowa w ust. 1, powinna ]RVWDü ]JáRV]RQD ZáDĞFLZHPX organowi 3DĔVWZRZHM StraĪ\ 3RĪDUQHM w terminie 14 dni przed dniem jej wprowadzenia.
6. (uchylony).
7. ,VWRWQą ]PLDQĊ rodzaju substancji lub jej charakterystyki fizykochemicznej, SRĪarowej i toksycznej stanowi zmiana, która ZLąĪH VLĊ z zaliczeniem do innej kategorii substancji niebezpiecznych w stosunku do danych przedstawionych w
]JáRV]HQLX
8. Termin przewidywanego ]DNRĔF]HQLD eksploatacji instalacji lub ]DPNQLĊFLD zaNáDGX SURZDG]ąF\ ]DNáDG jest RERZLą]DQ\ ]JáRVLü ZáDĞFLZHPX organowi PaĔ
stwowej 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM co najmniej 14 dni przed ]DPNQLĊFLHP
9. =JáRV]HQLD o których mowa w ust. 1, 5 i 8, SURZDG]ąF\ ]DNáDG przekazuje rówQRF]HĞQLH do ZLDGRPRĞFL wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
Art. 251.
1. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub o GXĪ\P ryzyku VSRU]ąG]D program zapobiegania SRZDĪQ\P awariom SU]HP\VáRZ\P zwany dalej „programem zapobiegania awariom”, w którym przedstawia system EH]SLHF]HĔVWZD
JZDUDQWXMąF\ RFKURQĊ ludzi i ĞURGRZLVND VWDQRZLąF\ element ogólnego systemu
]DU]ąG]DQLD ]DNáDGHP
2. Program zapobiegania awariom powinien ]DZLHUDü w V]F]HJyOQRĞFL
1) RNUHĞOHQLH SUDZGRSRGRELHĔVWZD ]DJURĪHQLD DZDULą SU]HP\VáRZą
2) zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii SU]HP\VáRZHM przewidywane do wprowadzenia;
3) RNUHĞOHQLH sposobów ograniczenia skutków awarii SU]HP\VáRZHM dla ludzi i
ĞURGRZLVND w przypadku jej zaistnienia;
4) RNUHĞOHQLH F]ĊVWRWOLZRĞFL przeprowadzania analiz programu zapobiegania
awariom w celu oceny jego DNWXDOQRĞFL i VNXWHF]QRĞFL
3. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub o GXĪ\P ryzyku SU]HGNáDGD program zapobiegania awariom ZáDĞFLZHPX organowi 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM
oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND co najmniej na 30 dni
przed dniem uruchomienia nowego ]DNáDGX lub jego F]ĊĞFL albo w terminie 3
PLHVLĊF\ od dnia zaliczenia LVWQLHMąFHJR ]DNáDGX do ]DNáDGX o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub do ]DNáDGX o GXĪ\P ryzyku.
4. Uruchomienie ]DNáDGX o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub o GXĪ\P ryzyku PRĪH nastą
SLü po XSá\ZLH 14 dni od dnia otrzymania przez ZáDĞFLZ\ organ 3DĔVWZRZHM
6WUDĪ\ 3RĪDUQHM programu zapobiegania awariom, MHĞOL w tym terminie organ ten
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
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Art. 252.
1. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku jest RERZLą]DQ\ do opracowania i ZGURĪenia systemu EH]SLHF]HĔVWZD gwarantuMąFHJR RFKURQĊ ludzi i ĞURGRZLVND stanoZLąFHJR element ogólnego systemu ]DU]ąG]DQLD ]DNáDGHP
2. W systemie EH]SLHF]HĔVWZD QDOHĪ\ XZ]JOĊGQLü
1) RNUHĞOHQLH na wszystkich poziomach organizacji, RERZLą]NyZ pracowników odpowiedzialnych za G]LDáDQLD na wypadek awarii SU]HP\VáRZHM
2) RNUHĞOHQLH programu szkoleniowego oraz zapewnienie V]NROHĔ dla pracowników, o których mowa w pkt 1, oraz dla innych osób SUDFXMąF\FK w ]DNáadzie;
3) funkcjonowanie mechanizmów XPRĪOLZLDMąF\FK V\VWHPDW\F]Qą DQDOL]Ċ zaJURĪHĔ aZDULą SU]HP\VáRZą oraz SUDZGRSRGRELHĔVWZD jej Z\VWąSLHQLD
4) instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje VLĊ
substancja niebezpieczna, przewidziane dla normalnej eksploatacji instalacji, a WDNĪH konserwacji i czasowych przerw w ruchu;
5) instrukcje sposobu SRVWĊSRZDQLD w razie NRQLHF]QRĞFL dokonania zmian w
procesie SU]HP\VáRZ\P
6) V\VWHPDW\F]Qą DQDOL]Ċ przewidywanych sytuacji awaryjnych, VáXĪąFą ZáaĞFLZHPX opracowaniu planów operacyjno-ratowniczych;
7) prowadzenie monitoringu funkcjonowania instalacji, w której znajduje VLĊ
substancja niebezpieczna, XPRĪOLZLDMąFHJR podejmowanie G]LDáDĔ korekcyjnych w przypadku Z\VWąSLHQLD zjawisk VWDQRZLąF\FK RGVWĊSVWZR od
normalnej eksploatacji instalacji;
8) V\VWHPDW\F]Qą RFHQĊ programu zapobiegania awariom oraz systemu bezpieF]HĔVWZD SURZDG]RQą z punktu widzenia ich DNWXDOQRĞFL i VNXWHF]QRĞFL
9) DQDOL]Ċ planów operacyjno-ratowniczych.
Art. 253.
1. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku jest RERZLą]DQ\ do opracowania raportu o
EH]SLHF]HĔVWZLH
2. Raport o EH]SLHF]HĔVWZLH powinien Z\ND]Dü ĪH
1) SURZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii SU]HP\VáRZ\FK
2) ]DNáDG VSHáQLD warunki do ZGURĪHQLD systemu bezpieF]HĔVWZD o którym
mowa w art. 252;
3) ]RVWDá\ przeanalizowane PRĪOLZRĞFL Z\VWąSLHQLD awarii SU]HP\VáRZHM i
SRGMĊWR ĞURGNL konieczne do ]DSRELHĪHQLD im;
4) ]RVWDá\ zachowane zasady EH]SLHF]HĔVWZD oraz SUDZLGáRZHJR projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, XU]ąG]HĔ z
Z\áąF]HQLHP ĞURGNyZ transportu, i infrastruktury, ]ZLą]DQHM z G]LDáDQLHP
PRJąF\P SRZRGRZDü ryzyko Z\VWąSLHQLD awarii;
5) ]RVWDá\ opracowane ZHZQĊWU]QH plany operacyjno-ratownicze oraz dostarczono informacje do opracowania ]HZQĊWU]Q\FK planów operacyjnoratowniczych.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ĞURGRZLVND ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw ZHZQĊWU]Q\FK oraz
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Ministrem Obrony Narodowej, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wymagania,
jakim powinien RGSRZLDGDü raport o EH]SLHF]HĔVWZLH ]DNáDGX o GXĪ\P ryzyku.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
1) forma VSRU]ąG]HQLD raportu;
2) zakres ]DJDGQLHĔ które powinny ]RVWDü w raporcie RNUHĞORQH i ocenione;
3) zakres terytorialny raportu;
4) rodzaje dokumentów, z których informacje powinny ]RVWDü XZ]JOĊGQLRQH w
raporcie.
Art. 254.
1. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku jest RERZLą]DQ\ do SU]HGáRĪHQLD raportu o
EH]SLHF]HĔVWZLH ZáDĞFLZHPX organowi 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURdowiska co najmniej na 30 dni przed
dniem uruchomienia nowego ]DNáDGX lub jego F]ĊĞFL albo w terminie roku od
dnia zaliczenia LVWQLHMąFHJR ]DNáDGX do ]DNáDGX o GXĪ\P ryzyku.
2. Raport o EH]SLHF]HĔVWZLH oraz jego zmiany zatwierdzane Vą w drodze decyzji
przez komendanta wojewódzkiego 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM po uzyskaniu
opinii wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND
Art. 255.
5R]SRF]ĊFLH ruchu ]DNáDGX o GXĪ\P ryzyku PRĪH QDVWąSLü po zatwierdzeniu raportu
o EH]SLHF]HĔVWZLH
Art. 256.
1. Raport o EH]SLHF]HĔVWZLH podlega, co najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym zmianom, dokonywanym przez SURZDG]ąFHJR ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku, z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 2 i 3.
2. Raport o EH]SLHF]HĔVWZLH powinien E\ü zmieniony przez SURZDG]ąFHJR ]DNáDG o
GXĪ\P ryzyku, MHĪHOL SRWU]HEĊ zmiany X]DVDGQLDMą Z]JOĊG\ EH]SLHF]HĔVWZD wyQLNDMąFH ze zmiany stanu faktycznego, SRVWĊSX naukowo-technicznego lub analizy ]DLVWQLDá\FK awarii SU]HP\VáRZ\FK
3. -HĪHOL SURZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku nie dokonuje zmian, o których mowa
w ust. 2, komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM wzywa do zmiany
raportu o EH]SLHF]HĔVWZLH Z\]QDF]DMąF termin dokonania zmian.
Art. 257.
1. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku, przed dokonaniem zmian w ]DNáDG]LH instalacji, procesie SU]HP\VáRZ\P lub zmian rodzaju, ZáDĞFLZRĞFL lub LORĞFL VNáadowanych substancji niebezpiecznych PRJąF\FK PLHü ZSá\Z na Z\VWąSLHQLH
]DJURĪHQLD DZDULą SU]HP\VáRZą jest RERZLą]DQ\ do przeprowadzenia analizy
programu zapobiegania awariom, systemu EH]SLHF]HĔVWZD oraz raportu o bezSLHF]HĔVWZLH
2. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, SURZDG]ąF\ ]DNáDG jest obRZLą]DQ\ do uzyskania zatwierdzenia przez komendanta wojewódzkiego PaĔ
stwowej 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM zmienionego raportu o EH]SLHF]HĔVWZLH oraz do przekazania tego raportu UyZQRF]HĞQLH wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞUodowiska.
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Art. 258.
1. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku, przed dokonaniem zmian w ]DNáadzie, instalacji, procesie SU]HP\VáRZ\P lub zmian rodzaju, ZáDĞFLZRĞFL lub iloĞFL VNáDGRZDQ\FK substancji niebezpiecznych PRJąF\FK PLHü ZSá\Z na wystą
pienie ]DJURĪHQLD DZDULą SU]HP\VáRZą jest RERZLą]DQ\ do przeprowadzenia
analizy programu zapobiegania awariom i wprowadzenia, w razie potrzeby,
zmian w tym programie.
2. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, SURZDG]ąF\ ]DNáDG jest obRZLą]DQ\ do SU]HGáRĪHQLD komendantowi powiatowemu 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ PoĪDUQHM zmian w programie zapobiegania awariom oraz do przekazania ich rówQRF]HĞQLH do ZLDGRPRĞFL wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, PRĪH QDVWąSLü po XSá\ZLH 14 dni od
dnia otrzymania przez komendanta powiatowego 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM
zmian w programie zapobiegania awariom, MHĪHOL w tym terminie organ ten nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Art. 259.
1. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM na podstawie informacji
podanych przez SURZDG]ąF\FK ]DNáDG\ w ]JáRV]HQLX programie zapobiegania
awariom lub raporcie o EH]SLHF]HĔVWZLH ustala, w drodze decyzji, grupy ]DNáadów o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub o GXĪ\P ryzyku, których zlokalizowanie w nieGXĪHM RGOHJáRĞFL od siebie PRĪH ]ZLĊNV]\ü SUDZGRSRGRELHĔVWZR Z\VWąSLHQLD
awarii SU]HP\VáRwej lub SRJáĊELü jej skutki, w V]F]HJyOQRĞFL ze Z]JOĊGX na
skoncentrowanie posiadanych rodzajów, kategorii i LORĞFL VNáDGRZDQ\FK substancji niebezpiecznych.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\
3RĪDUQHM ]RERZLą]XMH SURZDG]ąF\FK ]DNáDG\ do:
1) wzajemnej wymiany informacji, które SR]ZROą na XZ]JOĊGQLHQLH w programie zapobiegania awariom, raportach o EH]SLHF]HĔVWZLH i w ZHZQĊWU]Q\FK
planach operacyjno-ratowniczych ]ZLĊNV]RQHJR SUDZGRSRGRELHĔVWZD wyVWąSLHQLD awarii przem\VáRZHM lub ]ZLĊNV]HQLD skutków jej Z\VWąSLHQLD
2) dostarczenia informacji QLH]EĊGQ\FK do VSRU]ąG]HQLD ]HZQĊWU]Q\FK planów
operacyjno-ratowniczych oraz do opracowywania informacji o ]DJURĪHQLDFK
awariami SU]HP\VáRZ\PL w ]DNáDGDFK o GXĪ\P ryzyku lub w ]DNáDGDFK o
]ZLĊNV]RQ\P ryzyku i przewidywanych ĞURGNDFK EH]SLHF]HĔVWZD
3. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG\ ustalone w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1, wspóá
SUDFXMą w zakresie wykonywania RERZLą]NyZ o których mowa w art. 261 ust. 5
pkt 1.
Art. 260.
1. W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii SU]HP\VáRZHM
opracowuje VLĊ ZHZQĊWU]Q\ i ]HZQĊWU]Q\ plan operacyjno-ratowniczy.
2. Plany operacyjno-ratownicze ]DZLHUDMą w V]F]HJyOQRĞFL
1) ]DNáDGDQH G]LDáDQLD VáXĪąFH ograniczeniu skutków awarii przeP\VáRZHM dla
ludzi i ĞURGRZLVND
2) propozycje metod i ĞURGNyZ VáXĪąF\FK ochronie ludzi i ĞURGRZLVND przed
skutkami awarii SU]HP\VáRZHM
3) LQIRUPDFMĊ o Z\VWĊSXMąF\FK ]DJURĪHQLDFK SRGMĊW\FK ĞURGNDFK zapobiegawczych i o G]LDáDQLDFK które EĊGą SRGMĊWH w przypadku Z\VWąSLHQLD awarii
2013-09-25
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SU]HP\VáRZHM SU]HGVWDZLDQą VSRáHF]HĔVWZX i ZáDĞFLZ\P organom PaĔ
stwowej 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony ĞURGRZLVND regionalnemu dyrektorowi ochrony ĞURGRZLVND staroĞFLH wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
4) wskazanie sposobów XVXQLĊFLD skutków awarii SU]HP\VáRZHM i przywrócenia ĞURGRZLVND do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to moĪ
liwe – RNUHĞOHQLH zabiegów, których celem jest rekultywacja;
5) wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przeP\VáRZHM
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw ĞURGRZLVND ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw ZHZQĊWU]Q\FK oraz
Ministrem Obrony Narodowej, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wymagania,
jakim powinny RGSRZLDGDü ZHZQĊWU]QH i ]HZQĊWU]QH plany operacyjnoratownicze.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
1) forma VSRU]ąG]HQLD planów;
2) zakres ]DJDGQLHĔ które powinny ]RVWDü RNUHĞORQH ocenione i ustalone;
3) zakres terytorialny planów.
Art. 261.
1. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku jest RERZLą]DQ\ do:
1) opracowania ZHZQĊWU]QHJR planu operacyjno-ratowniczego, a w razie zaJURĪHQLD DZDULą SU]HP\VáRZą lub jej Z\VWąSLHQLD – do QLH]ZáRF]QHJR przyVWąSLHQLD do jego realizacji;
2) dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM
informacji QLH]EĊGQ\FK do opracowania ]HZQĊWU]QHJR planu operacyjnoratowniczego, z XZ]JOĊGQLHQLHP transgranicznych skutków awarii przemyVáRZ\FK
2. ProwadząF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku jest RERZLą]DQ\ do SU]HGáRĪHQLD ZHZQĊWUznego planu operacyjno-ratowniczego komendantowi wojewódzkiemu 3DĔVWZowej 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego
]DNáDGX lub jego F]ĊĞFL albo w terminie roku od dnia zaliczenia LVWQLHMąFHJR zaNáDGX do ]DNáDGX o GXĪ\P ryzyku.
3. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku jest RERZLą]DQ\ do przeprowadzania analizy i SU]HüZLF]HQLD realizacji ZHZQĊWU]QHJR planu operacyjno-ratowniczego co
najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim uzasadnionych zmian; w V]F]HJyOQRĞFL QDOHĪ\ EUDü pod XZDJĊ zmiany wprowadzone w
instalacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony SU]HFLZSRĪDURZHM
stan wiedzy GRW\F]ąFHM zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii
SU]HP\VáRZHM a WDNĪH SRVWĊS naukowo-techniczny.
4. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku QLH]ZáRF]QLH zawiadamia komendanta wojewódzkiego 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM oraz wojewódzkiego inspektora
ochrony ĞURGRZLVND o przeprowadzonej analizie ZHZQĊWU]QHJR planu operacyjno-ratowniczego i o jej rezultatach.
5. 3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku jest RERZLą]DQ\ do:
1) regularnego, co najmniej raz na 5 lat, dostarczania informacji na temat ĞURdków EH]SLHF]HĔVWZD i sposobu SRVWĊSRZDQLD w przypadku Z\VWąSLHQLD poZDĪQ\FK awarii jednostkom organizacyjnym systemu RĞZLDW\ i pomocy
spoáHF]QHM ]DNáDGRP opieki zdrowotnej oraz RNUHĞORQ\P w wykazie za2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 104/181

mieszczonym w ZHZQĊWU]Q\P planie operacyjno-ratowniczym ]DNáDGX o
którym mowa w art. 260 ust. 1, innym podmiotom i instytucjom VáXĪąF\P
VSRáHF]HĔVWZX które PRJą ]RVWDü GRWNQLĊWH skutkami takich awarii, oraz
XGRVWĊSQLDQLD tych informacji VSRáHF]HĔVWZX
2) weryfikowania informacji, o których mowa w pkt 1, co najmniej raz na 3 lata i, gdy jest to konieczne, ich uaktualniania, w V]F]HJyOQRĞFL w przypadku
dokonania zmian, o których mowa w art. 257 ust. 1.
6. 2ERZLą]NL RNUHĞORQH w ust. 5 realizuje VLĊ przez:
1) XGRVWĊSQLHQLH informacji na stronie internetowej ]DNáDGX
2) RJáRV]HQLH informacji w siedzibie ]DNáDGX
3) przekazywanie informacji wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
ZáDĞFLZHPX ze Z]JOĊGX na ORNDOL]DFMĊ ]DNáDGX
4) poinformowanie, w V]F]HJyOQRĞFL w formie pisemnej lub elektronicznej,
jednostek, podmiotów oraz instytucji, o których mowa w ust. 5 pkt 1, o udoVWĊSQLHQLX RJáRV]HQLX i przekazaniu informacji w sposób, o którym mowa
w pkt 1–3.
7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta po uzyskaniu informacji, o których mowa
w ust. 5 pkt 1, podaje je do publicznej ZLDGRPRĞFL w sposób zwyczajowo przyMĊW\ na danym terenie.
8. Informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1, powinny E\ü ]UR]XPLDáH dla przeFLĊWQHJR odbiorcy.
Art. 262.
3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku zapewnia PRĪOLZRĞü XG]LDáX w SRVWĊSRZDQLX
którego przedmiotem jest VSRU]ąG]HQLH ZHZQĊWU]QHJR planu operacyjnoratowniczego, pracownikom ]DNáDGX w V]F]HJyOQRĞFL QDUDĪRQ\P EH]SRĞUHGQLR na
skutki awarii SU]HP\VáRZHM oraz SHáQLąF\P IXQNFMĊ VSRáHF]Q\FK inspektorów pracy
lub przedstawicielom ]ZLą]NyZ zawodowych odpowiedzialnym za EH]SLHF]HĔVWZR i
KLJLHQĊ pracy.
Art. 263.
3URZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku jest RERZLą]DQ\ do dostarczenia komendantowi
wojewódzkiemu 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM oraz wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony ĞURGRZLVND wykazu ]DZLHUDMąFHJR dane o rodzaju, kategorii i LORĞFL substancji niebezpiecznych ]QDMGXMąF\FK VLĊ na terenie ]DNáDGX a WDNĪH do corocznego aktualizowania wykazu, ZHGáXJ stanu na G]LHĔ 31 grudnia, w terminie do NRĔFD stycznia
roku QDVWĊSQHJR
Art. 264.
3URZDG]ąF\ ]DNáDG o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub o GXĪ\P ryzyku w razie Z\VWąSLHQLD
awarii SU]HP\VáRZHM jest RERZLą]DQ\ do:
1) natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie ZáDĞFLZHJR organu PaĔ
stwowej 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM oraz wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZiska;
2) QLH]ZáRF]QHJR przekazania organom, o których mowa w pkt 1, informacji:
a) o RNROLF]QRĞFLDFK awarii,
b) o niebezpiecznych substancjach ]ZLą]DQ\FK z DZDULą
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c) XPRĪOLZLDMąF\FK dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i ĞURGRZiska,
d) o SRGMĊW\FK G]LDáDQLDFK ratunkowych, a WDNĪH G]LDáDQLDFK PDMąF\FK na
celu ograniczenie skutków awarii i ]DSRELHĪHQLH jej powtórzeniu VLĊ
3) VWDáHM aktualizacji informacji, o których mowa w pkt 2, odpowiednio do
zmiany sytuacji.
5R]G]LDá 3
2ERZLą]NL organów administracji ]ZLą]DQH z DZDULą SU]HP\VáRZą
Art. 265.
1. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM na podstawie informacji
przedstawionych przez SURZDG]ąFHJR ]DNáDG VWZDU]DMąF\ ]DJURĪHQLH Z\VWąSLenia awarii SU]HP\VáRZHM VSRU]ąG]D ]HZQĊWU]Q\ plan operacyjno-ratowniczy dla
terenu QDUDĪRQHJR na skutki awarii SU]HP\Váowej, SRáRĪRQHJR poza ]DNáDGHP o
GXĪ\P ryzyku.
2. Koszty VSRU]ąG]HQLD ]HZQĊWU]QHJR planu operacyjno-ratowniczego ponosi proZDG]ąF\ ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku.
3. :\VRNRĞü kosztów, o których mowa w ust. 2, i sposób ich uiszczenia RNUHĞOD w
drodze decyzji, komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM uzasadnienie decyzji powinno ]DZLHUDü V]F]HJyáRZ\ wykaz wykonanych prac i zestawienie kosztów ich realizacji.
4. Do QDOHĪQRĞFL z W\WXáX RERZLą]NX uiszczenia kosztów VSRU]ąG]HQLD ]HZQĊWU]Qego planu operacyjno-ratowniczego stosuje VLĊ przepisy G]LDáX III ustawy – Ordynacja podatkowa, z tym ĪH uprawnienia organów podatkowych SU]\VáXJXMą
komendantowi wojewódzkiemu 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM
5. =HZQĊWU]Q\ plan operacyjno-ratowniczy VSRU]ąG]D VLĊ przed uruchomieniem zaNáDGX
6. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM zapewnia PRĪOLZRĞü
XG]LDáX VSRáHF]HĔVWZD w SRVWĊSRZDQLX którego przedmiotem jest VSRU]ąG]HQLH
]HZQĊWU]QHJR planu operacyjno-ratowniczego.
7. Po przeprowadzeniu SRVWĊSRZDQLD Z\PDJDMąFHJR XG]LDáX VSRáHF]HĔVWZD komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM przyjmuje ]HZQĊWU]Q\ plan
operacyjno-ratowniczy.
8. W razie NRQLHF]QRĞFL zmiany WUHĞFL ]HZQĊWU]QHJR planu operacyjnoratowniczego ust. 1–3, 6 i 7 stosuje VLĊ odpowiednio.
9. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM jest RERZLą]DQ\ do przeprowadzania analizy i SU]HüZLF]HQLD realizacji ]HZQĊWU]QHJR planu operacyjnoratowniczego co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w
nim ewentualnych zmian; w V]F]HJyOQRĞFL QDOHĪ\ EUDü pod XZDJĊ zmiany
wprowadzone w instalacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony przeFLZSRĪDURZHM stan wiedzy GRW\F]ąFHM zapobiegania, zwalczania i usuwania
skutków awarii SU]HP\VáRZHM a WDNĪH SRVWĊS naukowo-techniczny.
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10. Do wykonania ]HZQĊWU]QHJR planu operacyjno-ratowniczego stosuje VLĊ przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie SU]HFLZSRĪDURZHM (Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229, z SyĨQ zm. 20)).
Art. 266.
1. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM w razie ]DJURĪHQLD DZDULą
SU]HP\VáRZą lub jej Z\VWąSLHQLD QLH]ZáRF]QLH SU]\VWĊSXMH do realizacji zeZQĊWU]QHJR planu operacyjno-ratowniczego.
2. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM PRĪH RGVWąSLü od sporzą
dzenia ]HZQĊWU]QHJR planu operacyjno-ratowniczego, MHĪHOL z informacji dostarczonych przez SURZDG]ąFHJR ]DNáDG wynika w sposób QLHEXG]ąF\ ZąWSOLZRĞFL
ĪH nie Z\VWĊSXMH ryzyko rozprzestrzenienia VLĊ skutków awarii poza ]DNáDG
Art. 267.
1. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪarnej podaje do publicznej wiaGRPRĞFL LQIRUPDFMĊ o zamieszczeniu w publicznie GRVWĊSQ\P wykazie danych o
aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych ]QDMGXMąF\FK VLĊ
w ]DNáDGDFK zlokalizowanych na obszarze jego ZáDĞFLZRĞFL miejscowej; rejestr
ten prowadzi VLĊ w formie elektronicznej.
2. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM poza LQIRUPDFMą o której
mowa w ust. 1, podaje do publicznej ZLDGRPRĞFL WDNĪH
1) informacje o zamieszczeniu w publicznie GRVWĊSQ\P wykazie danych o decyzji, o której mowa w art. 259 ust. 1;
2) informacje o zatwierdzonych raportach o EH]SLHF]HĔVWZLH lub ich zmianach;
3) informacje o SU]\MĊW\FK ]HZQĊWU]Q\FK planach operacyjno-ratowniczych lub
ich zmianach;
4) instrukcje o SRVWĊSRZDQLX PLHV]NDĔFyZ na wypadek Z\VWąSLHQLD awarii.
3. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM co najmniej raz na 3 lata,
dokonuje analizy dokumentów ]DZLHUDMąF\FK dane, o których mowa w ust. 2 pkt
4 i art. 259 ust. 2 pkt 2, co do ich ]JRGQRĞFL z wymogami EH]SLHF]HĔVWZD oraz
DNWXDOQRĞFL a w razie potrzeby wprowadza w nich odpowiednie zmiany.
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
V]F]HJyáRZ\ zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadoPRĞFL o których mowa w ust. 1 i 2.
5. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 4, ]RVWDQą ustalone:
1) formy prezentacji informacji;
2) V]F]HJyáRZ\ zakres ]DJDGQLHĔ które powinny ]RVWDü przekazane w informacji.
Art. 268.
:áDĞFLZH organy 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM w razie Z\VWąSLHQLD awarii przemyVáRZHM Vą RERZLą]DQH do:
1) SRGMĊFLD G]LDáDĔ operacyjno-ratowniczych we ZVSyáSUDF\ z SURZDG]ąF\P
]DNáDG
20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz.
452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 oraz z
2007 r. Nr 89, poz. 590.
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2) zebrania informacji QLH]EĊGQ\FK do dokonania analizy awarii i VIRUPXáRZania ]DOHFHĔ dla SURZDG]ąFHJR ]DNáDG
3) sprawdzenia, czy SURZDG]ąF\ ]DNáDG SRGMąá wszystkie konieczne ĞURGNL zaradcze;
4) opracowania ]DOHFHĔ GRW\F]ąF\FK zastosowania w SU]\V]áRĞFL RNUHĞORQ\FK
ĞURGNyZ zapobiegawczych;
5) sprawdzenia, czy SURZDG]ąF\ ]DNáDG ZGURĪ\á zalecenia ZáDĞFLZHJR organu
3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM
Art. 269.
Komendant powiatowy 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM w ramach F]\QQRĞFL kontrolnorozpoznawczych przeprowadzanych co najmniej raz w roku w ]DNáDG]LH stwarzają
cym ]DJURĪHQLH Z\VWąSLHQLD awarii SU]HP\VáRZ\FK ustala VSHáQLHQLH wymogów
EH]SLHF]HĔVWZD a w V]F]HJyOQRĞFL czy:
1) SRGMĊWR ĞURGNL ]DSRELHJDMąFH Z\VWąSLHQLX awarii SU]HP\VáRZHM
2) zapewniono Z\VWDUF]DMąFH ĞURGNL RJUDQLF]DMąFH skutki awarii SU]HP\VáRZHM
w ]DNáDG]LH i poza jego granicami, XZ]JOĊGQLDMąF skutki transgraniczne;
3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak ]Jáoszenie ]DNáDGX o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub GXĪ\P ryzyku, program zapobiegania awariom, raport o EH]SLHF]HĔVWZLH ZHZQĊWU]Q\ plan operacyjnoratowniczy, informacje QLH]EĊGQH do opracowania ]HZQĊWU]QHJR planu operacyjno-ratowniczego, SU]HGNáDGDQH ZáDĞFLZ\P organom 3DĔVWZRZHM StraĪ\ 3RĪDUQHM – Vą rzetelne i RG]ZLHUFLHGODMą stan EH]SLHF]HĔVWZD w ]DNáDG]LH
']LDá III
:VSyáSUDFD PLĊG]\QDURGRZD
Art. 270.
1. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM który na podstawie informacji otrzymanych od SURZDG]ąFHJR ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku stwierdzi, ĪH moĪ
liwe skutki awarii SU]HP\VáRZHM PRJą PLHü ]DVLĊJ transgraniczny, QLH]ZáRF]QLH
SU]HNDĪH ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND istotne dla sprawy informacje, a w V]F]HJyOQRĞFL raport o EH]SLHF]HĔVWZLH oraz ZHZQĊWU]Q\ i zeZQĊWU]Q\ plan operacyjno-ratowniczy.
1a. Komendant wojewódzki 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM który na podstawie informacji otrzymanych od SURZDG]ąFHJR ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku stwierdzi, ĪH zaNáDG nie powoduje ryzyka Z\VWąSLHQLD awarii SU]HP\VáRZHM o ]DVLĊJX transgranicznym, QLH]ZáRF]QLH zawiadamia o tym ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGowiska.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po uzyskaniu informacji, o której mowa
w ust. 1, QLH]ZáRF]QLH zawiadamia SDĔVWZR na którego terytorium PRJą wystą
SLü skutki awarii, o usytuowaniu ]DNáDGX o GXĪ\P ryzyku. Do zawiadomienia
GRáąF]D VLĊ LQIRUPDFMĊ GRW\F]ąFą raportu o EH]SLHF]HĔVWZLH oraz ]HZQĊWU]Q\
plan operacyjno-ratowniczy w F]ĊĞFL GRW\F]ąFHM ]DJURĪHĔ transgranicznych.
2a. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po uzyskaniu informacji, o której mowa
w ust. 1a, QLH]ZáRF]QLH zawiadamia o tym ZáDĞFLZH SDĔVWZR oraz przekazuje inIRUPDFMĊ o braku RERZLą]NX VSRU]ąG]HQLD ]HZQĊWU]QHJR planu operacyjnoratowniczego.
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3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po uzyskaniu informacji od komendanta
wojewódzkiego 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM o Z\VWąSLHQLX awarii SU]HP\VáRZHM
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej QLH]ZáRF]QLH zawiadamia SDĔVWZR na
którego terytorium PRJą Z\VWąSLü skutki tej awarii, i przekazuje wszystkie
istotne dla sprawy informacje.
Art. 271.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND po uzyskaniu informacji o Z\VWąSLHQLX
awarii SU]HP\VáRZHM poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której skutki
moJą RGG]LDá\ZDü na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, QLH]ZáRF]QLH zawiadamia o tym Komendanta *áyZQHJR 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM
2. Komendant *áyZQ\ 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM w sytuacji RNUHĞORQHM w ust. 1,
QLH]ZáRF]QLH podejmuje DNFMĊ UDWRZQLF]ą
3. Na potrzeby Z\VWąSLHQLD z roszczeniem wobec podmiotów odpowiedzialnych
Komendant *áyZQ\ 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM po ]DNRĔF]HQLX akcji ratowniczej, dokona szacunku strat SRZVWDá\FK wskutek transgranicznego RGG]LDá\Zania awarii SU]HP\VáRZHM na ĞURGRZLVNR oraz kosztów akcji ratunkowej.
Art. 271a.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND informuje .RPLVMĊ (XURSHMVNą o:
1) SRZDĪQ\FK awariach, ich skutkach i wynikach analizy tych ]GDU]HĔ
2) GRĞZLDGF]HQLDFK krajowych w zakresie SU]HFLZG]LDáDQLD SRZDĪQym awariom;
3) ]DNáDGDFK PRJąF\FK SRZRGRZDü SRZDĪQH awarie.
Art. 271b.
*áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND jest organem ZáDĞFLZ\P do realizacji ]DGDĔ
ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND w sprawach SU]HFLZG]LDáDQLD SRZDĪQ\P
awariom, transgranicznym skutkom awarii SU]HP\VáRZ\FK oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód granicznych.
7\WXá V
ĝURGNL finansowo-prawne
']LDá I
Przepisy ogólne
Art. 272.
ĝURGNL finansowo-prawne ochrony ĞURGRZLVND VWDQRZLą w V]F]HJyOQRĞFL
1) RSáDWD za korzystanie ze ĞURGRZLVND
2) administracyjna kara SLHQLĊĪQD
3) ]UyĪQLFRZDQH stawki podatków i innych danin publicznych VáXĪąFH celom
ochrony ĞURGRZLVND
Art. 273.
1. 2SáDWD za korzystanie ze ĞURGRZLVND jest ponoszona za:
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1) wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza;
2) wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi;
3) pobór wód;
4) VNáDGRZDQLH odpadów.
2. Administracyjna kara SLHQLĊĪQD jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie
warunków korzystania ze ĞURGRZLVND ustalonych GHF\]Mą w zakresie RNUHĞOonym w ust. 1, a WDNĪH w zakresie magazynowania odpadów i emitowania KDáDVX
do ĞURGRZLVND
3. Przepisy ustawy o ochronie przyrody i przepisy ustawy – Prawo geologiczne i
górnicze oraz innych ustaw RNUHĞODMą RGUĊEQH przypadki i zasady ponoszenia
RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND oraz administracyjnych kar SLHQLĊĪQ\FK
Art. 274.
1. :\VRNRĞü RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND i administracyjnych kar SLHQLĊĪ
nych ]DOHĪ\ odpowiednio od:
1) LORĞFL i rodzaju gazów lub S\áyZ wprowadzanych do powietrza;
2) LORĞFL i MDNRĞFL pobranej wody oraz od tego, czy pobrano ZRGĊ powierzchQLRZą czy SRG]LHPQą a WDNĪH od jej przeznaczenia.
2. :\VRNRĞü RSáDW\ za wprowadzanie ĞFLHNyZ ]DOHĪ\ z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 4, od
rodzaju substancji zawartych w ĞFLHNDFK i ich LORĞFL rodzaju ĞFLHNyZ a w wypadku wód FKáRGQLF]\FK – od temperatury tych wód.
3. Przez substancje zawarte w ĞFLHNDFK rozumie VLĊ WDNĪH substancje Z\UDĪRQH jako
ZVNDĨQLNL o których mowa w art. 295 ust. 1.
4. :\VRNRĞü RSáDW\ za wprowadzanie ĞFLHNyZ ]DOHĪ\ od:
1) ZLHONRĞFL rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te ĞFLHNL Vą
odprowadzane, w odniesieniu do ĞFLHNyZ o których mowa w art. 3 pkt 38
lit. c;
2) rodzaju substancji zawartych w ĞFLHNDFK i ich LORĞFL albo od ZLHONRĞFL produkcji ryb innych QLĪ áRVRVLRZDWH lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w odniesieniu do ĞFLHNyZ o których mowa w art. 3 pkt 38
lit. f i g.
5. :\VRNRĞü RSáDW\ za VNáDGRZDQLH odpadów ]DOHĪ\ od LORĞFL i rodzaju VNáDGRZanych odpadów, z tym ĪH Z\VRNRĞü RSáDW\ SRGZ\ĪV]RQHM ]DOHĪ\ WDNĪH od czasu
VNáDGRZDQLD odpadów.
5a. Na VNáDGRZLVNX odpadów, na którym umieszcza VLĊ i z którego wydobywa VLĊ
odpady tego samego rodzaju, SRGVWDZą do naliczenia RSáDW jest UyĪQLFD pomiĊ
dzy PDVą odpadów umieszczonych na VNáDGRZLVNX a PDVą odpadów wydobytych ze VNáDGRZLVND – w FLąJX roku kalendarzowego; MHĪHOL UyĪQLFD jest OLF]Eą
XMHPQą to przyjmuje VLĊ ZDUWRĞü 0.
6. :\VRNRĞü kary ]DOHĪ\ odpowiednio od:
1) LORĞFL stanu i VNáDGX ĞFLHNyZ procentowej redukcji VWĊĪHĔ substancji w
ĞFLHNDFK oraz masy substancji szczególnie szkodliwych dla ĞURGRZLVND
wodnego w odprowadzanych ĞFLHNDFK SU]\SDGDMąFHM na MHGQRVWNĊ masy
wykorzystanego surowca, PDWHULDáX paliwa lub wytworzonego produktu –
stosownie do warunków RNUHĞORQ\FK w pozwoleniu;
2) LORĞFL i rodzaju VNáDGRZDQ\FK albo magazynowanych odpadów oraz czasu
ich VNáDGRZDQLD albo magazynowania;
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3) pory doby i ZLHONRĞFL przekroczenia dopuszczalnego poziomu KDáDVX
7. Przez VNáDG ĞFLHNyZ rozumie VLĊ VWĊĪHQLH zawartych w nich substancji.
8. Przez stan ĞFLHNyZ rozumie VLĊ WHPSHUDWXUĊ odczyn, poziom sztucznych substancji promieniotwórczych i VWRSLHĔ UR]FLHĔF]HQLD ĞFLHNyZ HOLPLQXMąF\ toksyczne RGG]LDá\ZDQLH ĞFLHNyZ na ryby.
Art. 275.
Do ponoszenia RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND oraz administracyjnych kar pieQLĊĪQ\FK Vą RERZLą]DQH z ]DVWU]HĪHQLHP art. 284 ust. 2, podmioty NRU]\VWDMąFH ze
ĞURGRZLVND
Art. 276.
1. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub
innej decyzji ponosi RSáDWĊ SRGZ\ĪV]RQą za korzystanie ze ĞURGRZLVND
2. W razie korzystania ze ĞURGRZLVND z przekroczeniem lub naruszeniem warunków
RNUHĞORQ\FK w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZiska ponosi, oprócz RSáDW\ DGPLQLVWUDF\MQą NDUĊ SLHQLĊĪQą
Art. 277.
1. 2SáDW\ za korzystanie ze ĞURGRZLVND podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND wnosi
na rachunek XU]ĊGX PDUV]DáNRZVNLHJR ZáDĞFLZHJR ze Z]JOĊGX na miejsce korzystania ze ĞURGRZLVND
2. 2SáDW\ za wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza, Z\QLNDMąFH z eksploatacji XU]ąG]HĔ wnosi VLĊ na rachunek XU]ĊGX PDUV]DáNRZVNLHJR ZáDĞFLZHJR ze
Z]JOĊGX na miejsce rejestracji podmiotu NRU]\VWDMąFHJR ze ĞURGRZLVND
3. Administracyjne kary SLHQLĊĪQH podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND wnosi na
rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND który Z\GDá decyzje
w przedmiocie wymierzenia kary.
4. :Sá\Z\ z W\WXáX RSáDW i kar VWDQRZLą przychody Narodowego Funduszu Ochrony
ĝURGRZLVND i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony ĞURGRZLVND
i gospodarki wodnej oraz dochody EXGĪHWyZ powiatów i EXGĪHWyZ gmin.
Art. 278.
0DUV]DáHN województwa i wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND VSRU]ąG]DMą
sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów, o których mowa w art. 277, na
zasadach RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK przepisach.
Art. 279.
1. -HĪHOL RERZLą]HN poniesienia RSáDW\ jest ]ZLą]DQ\ z HNVSORDWDFMą instalacji, podmiotem RERZLą]DQ\P do poniesienia RSáDW z W\WXáX
1) emisji, o których mowa w art. 180 pkt 1–3 – jest SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ
2) poboru wody – jest XĪ\WNRZQLN XU]ąG]HQLD wodnego w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
2. W razie VNáDGRZDQLD lub magazynowania odpadów podmiotem NRU]\VWDMąF\P ze
ĞURGRZLVND RERZLą]DQ\P do ponoszenia RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND
oraz administracyjnych kar SLHQLĊĪQ\FK jest, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3, posiadacz
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.
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3. -HĪHOL odpady ]RVWDá\ przekazane na rzecz podmiotu, który nie X]\VNDá wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem NRU]\VWDMąF\P
ze ĞURGRZLVND RERZLą]DQ\P do ponoszenia RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND
jest, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 4, podmiot, który SU]HND]Dá te odpady.
4. -HĪHOL osoba fizyczna QLHEĊGąFD SU]HGVLĊELRUFą przekazuje odpady podmiotowi,
który nie X]\VNDá wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
podmiotem NRU]\VWDMąF\P ze ĞURGRZLVND RERZLą]DQ\P do ponoszenia RSáDW za
korzystanie ze ĞURGRZLVND jest podmiot, któremu przekazano te odpady.
Art. 280.
1. -HĪHOL VNáDGRZDQH lub magazynowane odpady XOHJDMą zmieszaniu, za SRGVWDZĊ
RSáDW\ za korzystanie ze ĞURGRZLVND lub administracyjnej kary SLHQLĊĪQHM przyjmuje VLĊ rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka RSáDW\ jest QDMZ\ĪV]D z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 2.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje VLĊ do tych rodzajów odpadów, które PRJą E\ü VNáadowane w sposób nieselektywny na podstawie przepisów o odpadach.
Art. 281.
1. Do ponoszenia RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND oraz administracyjnych kar
SLHQLĊĪQ\FK stosuje VLĊ odpowiednio przepisy G]LDáX III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym ĪH uprawnienia organów podatkowych SU]\VáXJXMą PDUV]DáNRZL województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
1a. Do ponoszenia RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND nie stosuje VLĊ przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa GRW\F]ąF\FK ustalania
RSáDW\ prolongacyjnej.
2. Do ponoszenia RSáDW o których mowa w art. 276 ust. 1, w F]ĊĞFL w jakiej przeZ\ĪV]DMą one NZRWĊ RSáDW\ MDNą SRQRVLáE\ podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND
w przypadku, gdyby SRVLDGDá pozwolenie albo LQQą Z\PDJDQą GHF\]MĊ nie stosuje VLĊ przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa doW\F]ąF\FK odroczenia terminu SáDWQRĞFL QDOHĪQRĞFL oraz umarzania ]DOHJá\FK
]RERZLą]DĔ i odsetek za ]ZáRNĊ chyba ĪH przepisy G]LDáX IV VWDQRZLą inaczej.
3. Do ponoszenia administracyjnych kar SLHQLĊĪQ\FK nie stosuje VLĊ przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa GRW\F]ąF\FK terminu
SáDWQRĞFL QDOHĪQRĞFL odroczenia tego terminu, zaniechania ustalenia ]RERZLą]ania, zaniechania poboru QDOHĪQRĞFL oraz umarzania ]DOHJá\FK ]RERZLą]DĔ i odsetek za ]ZáRNĊ chyba ĪH przepisy G]LDáX IV VWDQRZLą inaczej; termin SáDWQRĞFL
administracyjnej kary SLHQLĊĪQHM wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja o
wymiarze kary VWDáD VLĊ ostateczna.
Art. 282.
3RVWĊSRZDQLH w przedmiocie RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND oraz administracyjnych kar SLHQLĊĪQ\FK wszczyna VLĊ z XU]ĊGX albo na wniosek podmiotu korzystają
cego ze ĞURGRZLVND którego dotyczy RSáDWD albo kara.
Art. 283.
1. Stawki podatków i innych danin publicznych powinny E\ü UyĪQLFRZDQH z
XZ]JOĊGQLHQLHP celów VáXĪąF\FK ochronie ĞURGRZLVND
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2. Stawki podatku akcyzowego powinny E\ü kalkulowane w V]F]HJyOQRĞFL tak, aby
]DSHZQLü QLĪV]ą FHQĊ U\QNRZą
1) benzyny EH]RáRZLRZHM w stosunku do benzyny ]DZLHUDMąFHM RáyZ
2) olejów QDSĊGRZHJR i RSDáRZHJR o QLĪV]HM ]DZDUWRĞFL siarki w stosunku do
olejów o Z\ĪV]HM ]DZDUWRĞFL siarki;
3) olejów QDSĊGRZHJR i smarowego, wytwarzanych z XG]LDáHP komponentów
uzyskiwanych z regeneracji olejów ]XĪ\W\FK w stosunku do olejów wytwarzanych bez XG]LDáX tych komponentów;
4) biopaliw opartych na wykorzystaniu biomasy, w V]F]HJyOQRĞFL URĞOLQ
uprawnych, w stosunku do paliw SRFKRG]ąF\FK ze ĨUyGHá nieodnawialnych.
']LDá II
2SáDW\ za korzystanie ze ĞURGRZLVND
5R]G]LDá 1
Wnoszenie RSáDW
Art. 284.
1. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND ustala we ZáDVQ\P zakresie Z\VRNRĞü naOHĪQHM RSáDW\ i wnosi Mą na rachunek ZáDĞFLZHJR XU]ĊGX PDUV]DáNRZVNLHJR
2. Osoby fizyczne QLHEĊGąFH SU]HGVLĊELRUFDPL SRQRV]ą RSáDW\ za korzystanie ze
ĞURGRZLVND w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do ĞURGRZLVND oraz pozwolenia wodnoprawnego na
pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne.
[Art. 285.
1. 2SáDWĊ ustala VLĊ ZHGáXJ stawek RERZLą]XMąF\FK w okresie, w którym korzystanie
ze ĞURGRZLVND PLDáR miejsce.
2. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND wnosi RSáDWĊ za dany rok kalendarzowy do
dnia 31 marca QDVWĊSQHJR roku.
3. Podmiot SRQRV]ąF\ RSáDWĊ ]U\F]DáWRZDQą za odprowadzane ĞFLHNL SRFKRG]ąFH z
chowu lub hodowli ryb innych QLĪ áRVRVLRZDWH lub innych organizmów wodnych
wnosi Mą w terminie 2 PLHVLĊF\ po ]DNRĔF]HQLX okresu, o którym mowa w art.
287 ust. 1 pkt 5.
4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na VNáDGRZLVNX odpadów
umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND wnosi RSáDWĊ do dnia 31 marca QDVWĊSQHJR roku.]
<Art. 285.
1. 2SáDWĊ ustala VLĊ ZHGáXJ stawek RERZLą]XMąF\FK w okresie, w którym korzystanie ze ĞURGRZLVND PLDáR miejsce.
2. Za wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi, pobór wód oraz za VNáDGowanie odpadów podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND wnosi RSáDWĊ do NRĔFD
PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po XSá\ZLH NDĪGHJR SyáURF]D
3. 2SáDWĊ za wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza podmiot korzystaMąF\ ze ĞURGRZLVND wnosi do NRĔFD PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po XSá\ZLH
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pierwszego SyáURF]D i w terminie do NRĔFD lutego roku QDVWĊSQHJR za drugie SyáURF]H
4. 2SáDWĊ za wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza ustala VLĊ na podstawie ZLHONRĞFL rocznej rzeczywistej emisji, RNUHĞORQHM w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzą
dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
5. 2SáDWĊ za wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza:
1) za pierwsze SyáURF]H wnosi VLĊ w Z\VRNRĞFL 50% rocznej RSáDW\ za
wprowadzanie gazów i S\áyZ do powietrza uiszczonej w poprzednim
roku kalendarzowym;
2) za drugie SyáURF]H wnosi VLĊ na zasadach RNUHĞORQ\FK w ust. 3 w wysoNRĞFL pomniejszonej o NZRWĊ RSáDW\ uiszczonej za pierwsze SyáURF]H
6. Podmiot SRQRV]ąF\ RSáDWĊ ]U\F]DáWRZDQą za odprowadzane ĞFLHNL pochodzą
ce z chowu lub hodowli ryb innych QLĪ áRVRVLRZDWH lub innych organizmów
wodnych wnosi Mą w terminie 2 PLHVLĊF\ po ]DNRĔF]HQLX okresu, o którym
mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.
7. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na VNáDGRZLVNX odpadów
umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju,
podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND wnosi RSáDWĊ do dnia 31 stycznia naVWĊSQHJR roku.>
[Art. 286.
1. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2
i 4, SU]HGNáDGD PDUV]DáNRZL województwa wykaz ]DZLHUDMąF\ informacje i dane,
o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia Z\VRNRĞFL RSáDW oraz wyVRNRĞü tych RSáDW
1a. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND RGSURZDG]DMąF\ ĞFLHNL SRFKRG]ąFH z chowu lub hodowli ryb innych QLĪ áRVRVLRZDWH lub innych organizmów wodnych,
przekazuje informacje do NRĔFD PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po ]DNRĔF]HQLX okresu,
o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.
1b. Wykaz ]DZLHUDMąF\ informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1–3,
wykorzystane do ustalenia Z\VRNRĞFL RSáDW PDUV]DáHN województwa QLH]ZáRFznie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
1c. Do ]RERZLą]DĔ z W\WXáX RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND stosuje VLĊ przepisy
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji,
MHĪHOL Z\QLNDMą one z wykazu o Z\VRNRĞFL QDOHĪQ\FK RSáDW
2. Wykaz, na podstawie którego ustalono RSáDW\ za VNáDGRZDQLH odpadów, marszaáHN województwa przekazuje QLH]ZáRF]QLH wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta ZáDĞFLZHPX ze Z]JOĊGX na miejsce VNáDGRZDQLD odpadów.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wzory
wykazów ]DZLHUDMąF\FK informacje i dane o zakresie korzystania ze ĞURGRZLVND
oraz o Z\VRNRĞFL QDOHĪQ\FK RSáDW i sposób przedstawiania tych informacji i danych, XZ]JOĊGQLDMąF w V]F]HJyOQRĞFL wymaganie, aby formularz wykazu zawieUDá
1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub S\áyZ
do powietrza, wprowadzania ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi, poboru wód oraz
VNáDGRZDQLD odpadów;
2) pouczenie, ĪH zawarte w wykazie informacje o Z\VRNRĞFL QDOHĪQ\FK RSáDW
VWDQRZLą SRGVWDZĊ do wystawienia W\WXáX wykonawczego.
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4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
1) forma wykazu;
2) ]DZDUWRĞü wykazu;
3) XNáDG wykazu;
4) wymagane techniki SU]HGNáDGDQLD wykazu.]
<Art. 286.
1. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND w terminie, o którym mowa w art. 285
ust. 2 i 7, SU]HGNáDGD PDUV]DáNRZL województwa wykaz ]DZLHUDMąF\ informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysoNRĞFL RSáDW oraz Z\VRNRĞü tych RSáDW
2. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND ZSURZDG]DMąF\ gazy lub S\á\ do powietrza, SU]HGNáDGD PDUV]DáNRZL województwa wykaz VSRU]ąG]RQ\ na podstawie informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, XZ]JOĊGQLDMąF\ informacje o rodzajach
substancji wprowadzonych do powietrza, ZLHONRĞFL emisji oraz Z\VRNRĞFL
RSáDW za wprowadzanie gazów i S\áyZ do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND
SU]HGNáDGD w terminie do NRĔFD lutego roku QDVWĊSQHJR za poprzedni rok
kalendarzowy.
4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 2, VWDQRZLą SRGVWDZĊ
do wystawienia W\WXáX wykonawczego.
5. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND RGSURZDG]DMąF\ ĞFLHNL SRFKRG]ąFH z
chowu lub hodowli ryb innych QLĪ áRVRVLRZDWH lub innych organizmów wodnych, przekazuje informacje do NRĔFD PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR po zakoĔ
czeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.
6. Wykaz ]DZLHUDMąF\ informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt
2 i 3, wykorzystane do ustalenia Z\VRNRĞFL RSáDW podmiot NRU]\VWDMąF\ ze
ĞURGRZLVND w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2, SU]HGNáDGD WDNĪH
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
7. Krajowy RĞURGHN bilansowania i ]DU]ąG]DQLD emisjami, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji, w terminie do dnia 30 czerwca
roku QDVWĊSQHJR przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGowiska informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza,
ZLHONRĞFL emisji oraz Z\VRNRĞFL RSáDW za wprowadzanie gazów i S\áyZ do
powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy VSRU]ąG]RQH na
podstawie raportów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, QLH]EĊGQH do prowadzenia wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze ĞURGRZLVND
8. Do ]RERZLą]DĔ z W\WXáX RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND stosuje VLĊ przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji, MHĪHOL Z\QLNDMą one z wykazu o Z\VRNRĞFL QDOHĪQ\FK RSáDW
9. Wykaz, na podstawie którego ustalono RSáDW\ za VNáDGRZDQLH odpadów,
podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND SU]HGNáDGD WDNĪH wójtowi, burmi-
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strzowi lub prezydentowi miasta ZáDĞFLZHPX ze Z]JOĊGX na miejsce VNáadowania odpadów.
10. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
wzory wykazów ]DZLHUDMąF\FK informacje i dane o zakresie korzystania ze
ĞURGRZLVND oraz o Z\VRNRĞFL QDOHĪQ\FK RSáDW i sposób przedstawiania tych
informacji i danych, XZ]JOĊGQLDMąF w V]F]HJyOQRĞFL wymaganie, aby formularz wykazu ]DZLHUDá
1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania ĞFLHNyZ do
wód lub do ziemi, poboru wód oraz VNáDGRZDQLD odpadów;
2) pouczenie, ĪH zawarte w wykazie informacje o Z\VRNRĞFL QDOHĪQ\FK
RSáDW VWDQRZLą SRGVWDZĊ do wystawienia W\WXáX wykonawczego.
11. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 10, ]RVWDQą ustalone:
1) forma wykazu;
2) ]DZDUWRĞü wykazu;
3) XNáDG wykazu;
4) wymagane techniki SU]HGNáDGDQLD wykazu.>
Art. 286a.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND na podstawie wykazów, o których
mowa w art. 286 ust. 1, informacji, o których mowa w art. 286 ust. 7, oraz informacji o korzystaniu ze ĞURGRZLVND zawartych w decyzjach, o których mowa
w art. 288 ust. 1, prowadzi ZRMHZyG]Ną ED]Ċ informacji o korzystaniu ze ĞURGowiska w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz VSRU]ąG]D raport
wojewódzki i przekazuje go, za SRĞUHGQLFWZHP *áyZQHJR Inspektora Ochrony
ĝURGRZLVND ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND
2. Zasady gromadzenia informacji GRW\F]ąF\FK VNáDGRZDQLD odpadów RNUHĞODMą
przepisy ustawy o odpadach.
3. Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze ĞURGRZLVND jest GRVWĊSQD dla ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND i ministra ZáDĞFLZHJR do spraw gospodarki wodnej, Prezesa Krajowego =DU]ąGX Gospodarki Wodnej, a WDNĪH dla ZáaĞFLZHJR ze Z]JOĊGX na miejsce korzystania ze ĞURGRZLVND wojewody, dyrektora
regionalnego ]DU]ąGX gospodarki wodnej, PDUV]DáND województwa, starosty,
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, VáXĪE statystyki publicznej oraz organów 3DĔVWZRZHM Inspekcji Sanitarnej.
3a. 'RVWĊS o którym mowa w ust. 3, jest QLHRGSáDWQ\
4. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD warunki i zakres GRVWĊSX do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze ĞURGowiska w zakresie danych QLH]EĊGQ\FK do ]DU]ąG]DQLD ĞURGRZLVNLHP kierXMąF VLĊ
potrzebami organów, o których mowa w ust. 3.
5. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wzór
raportu wojewódzkiego ]DZLHUDMąF\ informacje o zakresie korzystania ze ĞUodowiska oraz sposób jego przekazywania.
6. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 5, ]RVWDQą ustalone:
1) forma raportu;
2) ]DZDUWRĞü raportu;
3) XNáDG raportu;
4) wymagane techniki i termin przekazywania raportu.
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7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND prowadzi FHQWUDOQą ED]Ċ informacji o
korzystaniu ze ĞURGRZLVND w zakresie wprowadzania gazów i S\áyZ do powietrza, poboru wody oraz wprowadzania ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi.
8. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD nie]EĊGQ\ zakres informacji REMĊW\FK RERZLą]NLHP przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz sposób
ich prowadzenia.
Art. 287.
1. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND powinien SURZDG]Lü DNWXDOL]RZDQą co roku, HZLGHQFMĊ zawieUDMąFą odpowiednio:
1) (uchylony)
2) informacje o LORĞFL i MDNRĞFL pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;
3) informacje o LORĞFL stanie i VNáDG]LH ĞFLHNyZ wprowadzanych do wód lub do
ziemi;
4) informacje o ZLHONRĞFL rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane Vą ĞFLHNL o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;
5) informacje o ZLHONRĞFL produkcji ryb innych QLĪ áRVRVLRZDWH lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni XĪ\WNRZHM stawów eksploatowanych
w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych
organizmów, za okres od dnia 1 maja roku UR]SRF]\QDMąFHJR cykl do dnia
30 kwietnia roku QDVWĊSXMąFHJR po ]DNRĔF]HQLX tego cyklu produkcyjnego.
2. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów RNUHĞODMą przepisy ustawy o odpadach.
Art. 288.
1. -HĪHOL podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND
1) nie SU]HGáRĪ\á wykazu ]DZLHUDMąFHJR informacje i dane o zakresie korzystania ze ĞURGRZLVND oraz o Z\VRNRĞFL QDOHĪQ\FK RSáDW wykazu, o którym
mowa w art. 286 ust. 2 – PDUV]DáHN województwa wymierza RSáDWĊ w drodze decyzji, na podstawie ZáDVQ\FK XVWDOHĔ lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND
2) ]DPLHĞFLá w wykazie ]DZLHUDMąF\P informacje i dane o zakresie korzystania
ze ĞURGRZLVND oraz o Z\VRNRĞFL QDOHĪQ\FK RSáDW informacje lub dane nasuZDMąFH ]DVWU]HĪHQLD – PDUV]DáHN województwa wymierza, w drodze decyzji,
na podstawie ZáDVQ\FK XVWDOHĔ lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRwiska, RSáDWĊ w Z\VRNRĞFL VWDQRZLąFHM UyĪQLFĊ poPLĊG]\ RSáDWą QDOHĪQą a Z\QLNDMąFą z wykazu.
2. 0DUV]DáHN województwa dokonuje XVWDOHĔ ZáDVQ\FK na podstawie:
1) pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot koU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND RERZLą]DQ\ do poniesienia RSáDW
2) innych danych technicznych i technologicznych.
3. .RSLĊ decyzji, o której mowa w ust. 1, ]DZLHUDMąFą informacje o korzystaniu ze
ĞURGRZLVND przez podmiot w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1–3, marV]DáHN województwa przedstawia QLH]ZáRF]QLH wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony ĞURGRZLVND
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Art. 289.
1. Nie wnosi VLĊ RSáDW z W\WXáX tych rodzajów korzystania ze ĞURGRZLVND VSRĞUyG
wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna Z\VRNRĞü wnoszona na rachunek XU]Ċdu PDUV]DáNRZVNLHJR nie przekracza 800 ]á Przepisy art. 286 ust. 1–2
stosuje VLĊ odpowiednio.
2. Sejmik województwa PRĪH w drodze aktu prawa miejscowego, XFKZDOLü podZ\ĪV]HQLH kwoty, o której mowa w ust. 1, jednak nie ZLĊFHM QLĪ do 50%.
5R]G]LDá 2
Stawki RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND
Art. 290.
1. Górne jednostkowe stawki RSáDW Z\QRV]ą z ]DVWU]HĪHQLHP art. 291 ust. 1:
1) 273 ]á za 1 kg gazów lub S\áyZ wprowadzanych do powietrza;
2) 175 ]á za 1 kg substancji wprowadzanych ze ĞFLHNDPL do wód lub do ziemi;
3) 20 ]á za 1 dam3 wód FKáRGQLF]\FK
4) 200 ]á za umieszczenie 1 Mg odpadów na VNáDGRZLVNX
5) 3 ]á za pobór 1 m3 wody podziemnej;
6) 1,50 ]á za pobór 1 m3 wody powierzchniowej;
7) 3 ]á za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane Vą ĞFLHNL o
których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;
8) 20 ]á za NDĪGH UR]SRF]ĊWH 100 kg przyrostu masy ryb innych QLĪ áRVRVLRZDWH
lub innych organizmów wodnych w FLąJX cyklu produkcyjnego w obiektach
chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile ]DFKRG]ą okoliczQRĞFL o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g.
2. Rada Ministrów, w drodze UR]SRU]ąG]HĔ
1) RNUHĞOL jednostkowe stawki RSáDW o których mowa w ust. 1;
2) PRĪH UyĪQLFRZDü Z\VRNRĞü stawek RSáDW w ]DOHĪQRĞFL od:
a) rodzaju gazów, S\áyZ odpadów lub substancji w ĞFLHNDFK i temperatury ĞFLHNyZ
b) rodzaju ĞFLHNyZ
c) MDNRĞFL i rodzaju pobranej wody oraz jej przeznaczenia,
d) F]ĊĞFL obszaru kraju,
e) sposobu zagospodarowania terenu w przypadku stawek RSáDW za ĞFLHNL
o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c,
f) rodzaju RSáDW\
g) roku RERZLą]\ZDQLD stawki RSáDW
3. Rada Ministrów, Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLD o których mowa w ust. 2, XZ]JOĊGQLD
1) ZLHONRĞü zasobów wodnych PRĪOLZ\FK do wykorzystania w poszczególnych dorzeczach oraz koszt uzyskania wód z tych zasobów, GRVWĊSQRĞü zasobów ĞURGRZLVND wymogi ochrony ĞURGRZLVND i VWRSLHĔ degradacji poszczególnych obszarów i zasobów, Z\QLNDMąFH z dotychczasowych form korzystania ze ĞURGRZLVND
2) XFLąĪOLZRĞü gazów, S\áyZ substancji lub energii zawartych w ĞFLHNDFK oraz
odpadów dla ĞURGRZLVND
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3) SRWU]HEĊ zapewnienia szczególnej ochrony zasobów wód podziemnych i
wód jezior;
4) PRĪOLZRĞFL techniczne lub technologiczne oraz HNRORJLF]Qą lub ekonomiczQą UDFMRQDOQRĞü odzysku odpadów.
4. (uchylony).
Art. 291.
1. Stawki RSáDW ustalone w art. 290 ust. 1 oraz RNUHĞORQH na podstawie art. 290 ust.
2, za rok poprzedni, SRGOHJDMą z dniem 1 stycznia NDĪGHJR roku SRGZ\ĪV]HQLX w
stopniu RGSRZLDGDMąF\P ĞUHGQLRURF]QHPX ZVNDĨQLNRZL cen towarów i XVáXJ
konsumpcyjnych RJyáHP ogáDV]DQHPX przez Prezesa *áyZQHJR 8U]ĊGX Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.
2. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND nie SyĨQLHM QLĪ do dnia 31 SDĨG]LHUQLND
NDĪGHJR roku, RJáDV]D w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Z\VRNRĞü stawek RSáDW na rok QDVWĊpny, XZ]JOĊGQLDMąF dotychczasowe zmiany Z\VRNRĞFL stawek oraz ]DVDGĊ o której mowa w ust. 1.
5R]G]LDá 3
2SáDW\ SRGZ\ĪV]RQH
Art. 292.
W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND
ponosi RSáDW\ SRGZ\ĪV]RQH o 500% za:
1) wprowadzanie do powietrza gazów lub S\áyZ
2) pobór wód lub wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi.
Art. 293.
1. Za VNáDGRZDQLH odpadów bez uzyskania decyzji ]DWZLHUG]DMąFHM LQVWUXNFMĊ prowadzenia VNáDGRZLVND odpadów podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND ponosi, z
]DVWU]HĪHQLHP ust. 3–5, RSáDW\ SRGZ\ĪV]RQH w Z\VRNRĞFL 0,05 jednostkowej
stawki RSáDW\ za umieszczenie odpadów na VNáDGRZLVNX za NDĪGą GREĊ VNáDGowania.
2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji RNUHĞODMąFHM sposób i miejsce
magazynowania traktuje VLĊ jako VNáDGRZDQLH odpadów bez wymaganej decyzji
]DWZLHUG]DMąFHM LQVWUXNFMĊ prowadzenia VNáDGRZLVND z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3.
3. Za VNáDGRZDQLH odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot koU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND ponosi RSáDW\ SRGZ\ĪV]RQH w Z\VRNRĞFL 0,7 jednostkowej stawki RSáDW\ za umieszczenie odpadów na VNáDGRZLVNX za NDĪGą WRQĊ
odpadów i za NDĪGą GREĊ VNáDGRZDQLD
4. W przypadku pozbycia VLĊ odpadów:
1) nad brzegami zbiorników wodnych, w V]F]HJyOQRĞFL w strefach ochronnych
XMĊü wód i na terenach Z\Sá\ZX wód z warstw ZRGRQRĞQ\FK
2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
3) na terenach OHĞQ\FK albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjnowypoczynkowych
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– podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND ponosi RSáDW\ SRGZ\ĪV]RQH w Z\VRNRĞFL
1,0 jednostkowej stawki RSáDW\ za umieszczenie odpadów na VNáDGRZLVNX za
NDĪGą WRQĊ odpadów i za NDĪGą GREĊ VNáDGRZDQLD
5. Podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND w przypadku pozbycia VLĊ odpadów do
ĞUyGOąGRZ\FK wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód ZHZQĊWUznych lub wód morza terytorialnego ponosi RSáDWĊ SRGZ\ĪV]RQą w Z\VRNRĞFL
100-krotnej jednostkowej stawki RSáDW\ za umieszczenie odpadów na VNáDGRZisku.
6. Przepisy ust. 3–5 stosuje VLĊ odpowiednio, MHĪHOL VNáDGRZDQLH odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.
7. 2SáDWĊ SRGZ\ĪV]RQą ponosi VLĊ QLH]DOHĪQLH od RSáDW\ za umieszczenie odpadów
na VNáDGRZLVNX
RR]G]LDá 4
Przepisy szczególne GRW\F]ąFH RSáDW za pobór wody, wprowadzanie ĞFLHNyZ
i za VNáDGRZDQLH odpadów
Art. 294.
Zwolniony z RSáDW jest pobór wody:
1) dokonywany na potrzeby przerzutów wody;
2) na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej LORĞFL
wody, co najmniej nie gorszej MDNRĞFL
3) powierzchniowej na potrzeby ]ZLą]DQH z wytwarzaniem energii cieplnej lub
elektrycznej w F]ĊĞFL RGSRZLDGDMąFHM LORĞFL tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem ĪH pobór ten oraz odprowadzanie wód FKáRGQiczych i wód SRFKRG]ąF\FK z obiegów FKáRG]ąF\FK Vą zgodne z pozwoleniem;
4) na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystują
cych HQHUJLĊ wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej iloĞFL wody co najmniej nie gorszej MDNRĞFL
4a) na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów VWU]DáRZ\FK do EDGDĔ
sejsmicznych przy XĪ\FLX SáXF]NL wodnej;
5) na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod
warunkiem ĪH pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest
zgodne z pozwoleniem;
6) na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi XĪ\WNyZ rolnych i
gruntów OHĞQ\FK
7) SRFKRG]ąFHM z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i
]DNáDGyZ górniczych.
Art. 295.
1. 2SáDW\ za ĞFLHNL wprowadzane do wód lub do ziemi ponosi VLĊ z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 3–6, za substancje Z\UDĪRQH jako ZVNDĨQLN SLĊFLRGRERZHJR biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej, sumy jonów chlorków i siarczanów. :\VRNRĞü RSáDW\ ustala VLĊ ELRUąF pod
XZDJĊ ZVNDĨQLN który powoduje RSáDWĊ QDMZ\ĪV]ą
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2. W przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ĞFLHNyZ SU]HP\VáRZ\FK lub
komunalnych innych QLĪ bytowe, do RSáDW\ ustalonej ZHGáXJ zasad, o których
mowa w ust. 1, dolicza VLĊ RSáDWĊ za inne substancje zawarte w ĞFLHNDFK
3. 2SáDWĊ za wprowadzanie wód zasolonych ponosi VLĊ za VXPĊ jonów chlorków i
siarczanów.
4. 3RGVWDZą ustalenia RSáDW\ za wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi jest
LORĞü substancji zawartych w ĞFLHNDFK pomniejszona o LORĞü tych substancji zawartych w pobranej wodzie, której ]XĪ\FLH VSRZRGRZDáR powstanie tych ĞFLeków, o ile podmiot RERZLą]DQ\ do poniesienia RSáDW\ dysponuje danymi w tym
zakresie.
4a. 2SáDWĊ za ĞFLHNL o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f i g, ponosi VLĊ
1) za substancje Z\UDĪRQH ZVNDĨQLNLHP SLĊFLRGRERZHJR biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, a WDNĪH zawiesiny ogólnej, albo
2) w postaci ]U\F]DáWRZDQHM za NDĪGH UR]SRF]ĊWH 100 kg przyrostu masy ryb
innych QLĪ áRVRVLRZDWH lub innych organizmów wodnych w FLąJX cyklu
produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile ]DFKRG]ą RNROLF]QRĞFL o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g.
5. 2SáDWĊ za wprowadzanie wód FKáRGQLF]\FK ponosi VLĊ w ]DOHĪQRĞFL od ich temperatury.
6. 2SáDWĊ za ĞFLHNL o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c, ponosi VLĊ w postaci zryF]DáWRZDQHM
7. ,ORĞü i VNáDG ĞFLHNyZ wprowadzanych do wód lub do ziemi ustala VLĊ w miejscu
wylotu ĞFLHNyZ z instalacji VáXĪąF\FK do ich oczyszczania lub kolektorów eksploatowanych przez podmioty NRU]\VWDMąFH ze ĞURGRZLVND z tym ĪH w przypadku wprowadzania wód FKáRGQLF]\FK wraz z innymi rodzajami ĞFLHNyZ LORĞü i
VNáDG ĞFLHNyZ ustala VLĊ przed ich zmieszaniem.
Art. 296.
Zwolnione z RSáDW jest wprowadzanie:
1) do ziemi – ĞFLHNyZ w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie;
2) do wód lub do ziemi – wód FKáRGQLF]\FK i wód SRFKRG]ąF\FK z obiegów
FKáRG]ących, MHĪHOL ich temperatura nie przekracza +26 °C albo naturalnej
temperatury wody, w przypadku gdy jest ona Z\ĪV]D QLĪ +26 °C;
3) do wód lub do ziemi – wód zasolonych, MHĪHOL ZDUWRĞü sumy jonów chlorków
i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l;
4) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli
ryb áRVRVLRZDW\FK pod warunkiem ĪH LORĞü i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy ZDUWRĞFL RNUHĞORQ\FK w warunkach wprowadzania
ĞFLHNyZ do wód;
5) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów
chowu i hodowli ryb innych QLĪ áRVRVLRZDWH lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub tych organizmów, rozumiana jako ĞUHdnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych
latach cyklu produkcyjnego, nie przekracza 1 500 kg z jednego ha powierzchni XĪ\WNRZHM stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego
cyklu.
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Art. 297.
2SáDWĊ za VNáDGRZDQLH odpadów ponosi VLĊ za umieszczenie odpadów na VNáDGRZisku, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 293 ust. 1 i 3–5.
Art. 297a.
1. Zwolnione z RSáDW\ za VNáDGRZDQLH odpadów jest umieszczanie na VNáDGRZLVNX
odpadów wydobytych ze VNáDGRZLVND lub ]ZDáRZLVND QLHVSHáQLDMąFHJR wymaJDĔ ochrony ĞURGRZLVND
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, przed umieszczeniem ich na VNáDGRZLVNX odpadów VSHáQLDMąF\P wymagania ochrony ĞURGRZLVND PRJą E\ü poddane procesom SU]HNV]WDáFHĔ biologicznych, fizycznych lub chemicznych.
']LDá III
Administracyjne kary SLHQLĊĪQH
5R]G]LDá 1
3RVWĊSRZDQLH w sprawie wymierzenia kary
Art. 298.
1. Administracyjne kary SLHQLĊĪQH wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND za:
1) przekroczenie RNUHĞORQ\FK w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust.
1 pkt 1 i 2, LORĞFL lub rodzaju gazów lub S\áyZ wprowadzanych do powietrza;
2) przekroczenie RNUHĞORQ\FK w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust.
1 pkt 1 i 3, warunków GRW\F]ąF\FK LORĞFL ĞFLHNyZ ich stanu, VNáDGX minimalnej procentowej redukcji VWĊĪHĔ substancji w ĞFLHNDFK oraz masy substancji w odprowadzanych ĞFLHNDFK SU]\SDGDMąFHM na MHGQRVWNĊ masy wykorzystanego surowca, PDWHULDáX paliwa lub wytworzonego produktu;
3) przekroczenie RNUHĞORQHM w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1
pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, LORĞFL pobranej wody;
4) naruszenie warunków decyzji ]DWZLHUG]DMąFHM LQVWUXNFMĊ prowadzenia VNáadowiska odpadów albo decyzji RNUHĞODMąFHM miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i
sposobów VNáDGRZDQLD lub magazynowania odpadów;
5) przekroczenie, RNUHĞORQ\FK w decyzji o dopuszczalnym poziomie KDáDVX lub
pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów KDáDVX
2. (uchylony).
Art. 299.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND stwierdza przekroczenie lub naruszenie na podstawie:
1) kontroli, a w V]F]HJyOQRĞFL dokonanych w ich trakcie pomiarów lub za poPRFą innych ĞURGNyZ dowodowych;
2) pomiarów prowadzonych przez podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND oboZLą]DQ\ do dokonania takich pomiarów.
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2. O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia na podstawie kontroli wojewódzki
inspektor ochrony ĞURGRZLVND w terminie 21 dni od wykonania pomiarów, zawiadamia podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND SU]HND]XMąF mu wyniki pomiarów.
Art. 300.
1. Po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia, na podstawie kontroli, o której
mowa w art. 299 ust. 1 pkt 1, wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND wydaje, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 307, GHF\]MĊ XVWDODMąFą wymiar kary ELHJQąFHM
2. Wymiar kary ELHJQąFHM ustala VLĊ z ]DVWU]HĪHniem ust. 3, XZ]JOĊGQLDMąF przekroczenie lub naruszenie w skali doby.
3. Za przekroczenie LORĞFL lub rodzaju gazów lub S\áyZ wprowadzanych do powietrza wymiar kary ELHJQąFHM RNUHĞOD VLĊ XZ]JOĊGQLDMąF przekroczenie w skali godziny.
4. W decyzji XVWDODMąFHM wymiar kary ELHJQąFHM RNUHĞOD VLĊ
1) ZLHONRĞü stwierdzonego przekroczenia lub naruszenia odpowiednio w skali
doby albo godziny;
2) wymiar kary ELHJQąFHM
3) termin, od którego kara ELHJQąFD EĊG]LH naliczana, jako odpowiednio G]LHĔ
albo SHáQą JRG]LQĊ ]DNRĔF]HQLD wykonania pomiarów, pobrania próbek albo
dokonania innych XVWDOHĔ VWDQRZLąF\FK SRGVWDZĊ stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia.
Art. 301.
1. Kara ELHJQąFD jest naliczana, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 2 oraz art. 304, do czasu
stwierdzenia, na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 299 ust. 1, zmiany ZLHONRĞFL przekroczenia lub naruszenia.
2. Wymiar kary ELHJQąFHM PRĪH ulec zmianie na wniosek podmiotu NRU]\VWDMąFHJR
ze ĞURGRZLVND ]DZLHUDMąF\
1) wyniki pomiarów lub sprawozdanie z ZáDVQ\FK XVWDOHĔ
2) termin przeprowadzenia pomiarów lub dokonania ZáDVQ\FK XVWDOHĔ
3) informacje o sposobie ograniczenia przekroczenia lub naruszenia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien E\ü SU]HGáRĪRQ\ wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND w terminie 30 dni od dokonania ZáDVQ\FK
pomiarów lub XVWDOHĔ
4. -HĪHOL przekroczenie ]RVWDáR stwierdzone na zasadach RNUHĞORQ\FK w art. 299 ust.
1 pkt 1, pomiary, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny E\ü przeprowadzone
w miejscach i w sposób zgodny z pomiarami dokonanymi przez wojewódzkiego
inspektora ochrony ĞURGRZLVND który VWZLHUG]Lá przekroczenie.
5. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND ustali, w drodze decyzji, wymiar
nowej kary ELHJQąFHM RNUHĞODMąF termin naliczania kary od SHáQHM godziny albo
doby od terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, MHĪHOL w terminie 30 dni nie zakwestionuje ]DVDGQRĞFL ]áRĪRQHJR wniosku.
Art. 302.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND podejmuje, na podstawie ostatecznych decyzji RNUHĞODMąF\FK wymiar kary ELHJQąFHM GHF\]MĊ o wymierzeniu kary:
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1) za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z XU]ĊGX
lub na wniosek podmiotu NRU]\VWDMąFHJR ze ĞURGRZLVND ĪH przekroczenie
lub naruszenie XVWDáR albo
2) za okres do dnia 31 grudnia NDĪGHJR roku – MHĪHOL do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie ]RVWDáR XVXQLĊWH
2. W razie ]áRĪHQLD wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje VLĊ odpowiednio art. 301 ust. 2–5.
Art. 303.
-HĪHOL wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND w FLąJX 30 dni od dnia ZSá\ZX
wniosku, o którym mowa w art. 301 ust. 2 lub art. 302 ust. 1 pkt 1, stwierdzi, ĪH
przekroczenie lub naruszenie jest Z\ĪV]H QLĪ podano we wniosku, lub nie XVWDáR
wymierza QRZą Z\VRNRĞü kary ELHJQąFHM SRF]ąZV]\ odpowiednio od doby albo
godziny, w której stwierdzono EH]]DVDGQRĞü wniosku, MHGQRF]HĞQLH SRGZ\ĪV]DMąF
jej Z\VRNRĞü dwukrotnie na okres 60 dni.
Art. 304.
-HĪHOL do dnia zmiany stawek RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND VWDQRZLąF\FK podVWDZĊ wymiaru kary albo do dnia zmiany stawek kar, o których mowa w art. 310 ust.
2 i art. 311 ust. 2, stwierdzone przekroczenie lub naruszenie nie XVWDáR wojewódzki
inspektor ochrony ĞURGRZLVND ustala w drodze decyzji nowy wymiar kary ELHJQąFHM
VWRVXMąF nowe stawki od dnia ich wprowadzenia.
Art. 305.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND stwierdza przekroczenie warunków
korzystania ze ĞURGRZLVND na podstawie, o której mowa w art. 299 ust. 1 pkt 2,
MHĪHOL
1) podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND prowadzi wymagane pomiary ZLHONRĞFL
emisji;
2) VSHáQLRQH Vą warunki RNUHĞORQH w art. 147a.
2. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND PRĪH nie X]QDü SU]HGNáDGDQ\FK mu
wyników wymaganych pomiarów ZLHONRĞFL emisji, MHĪHOL pomiary te QDVXZDMą
]DVWU]HĪHQLD
3. Wyniki pomiarów prowadzonych przez podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND nasuwaMą ]DVWU]HĪHQLD MHĪHOL w V]F]HJyOQRĞFL
1) jest oczywiste, ĪH ĞURGNL techniczne PDMąFH na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji ze Z]JOĊGX na ich rodzaj nie PRJą ]DSHZQLü redukcji VWĊĪHĔ
substancji dokumentowanej tymi wynikami;
2) SU]\U]ąG\ XĪ\WH do pomiarów nie VSHáQLDMą Z\PDJDĔ prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z SyĨQ zm. 21));
3) nie E\á\ przestrzegane zasady pobierania próbek, przez co wyniki analiz nie
Vą miarodajne dla ustalenia ZLHONRĞFL emisji;

21)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz.
1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238.
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4) w pracach laboratoryjnych nie E\á\ VSHáQLRQH wymagania, o których mowa
w art. 12.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony ĞUodowiska wymierza NDUĊ za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym,
XZ]JOĊGQLDMąF zmiany stawek RSáDW i kar, o których mowa w art. 304, w okresie
REMĊW\P NDUą
Art. 305a.
1. -HĪHOL podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND nie prowadzi wymaganych pomiarów
ZLHONRĞFL emisji, pomiary FLąJáH nie Vą prowadzone przez rok kalendarzowy lub
pomiary QDVXZDMą ]DVWU]HĪHQLD
1) przekroczenie warunków korzystania ze ĞURGRZLVND RNUHĞORQ\FK w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, lub decyzjach, o których
mowa w art. 298 ust. 1 pkt 4, lub decyzjach o dopuszczalnym poziomie haáDVX stwierdza VLĊ VWRVXMąF odpowiednio art. 299–304;
2) przyjmuje VLĊ ĪH warunki korzystania ze ĞURGRZLVND w zakresie wprowadzania ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi RNUHĞORQH w pozwoleniach, o których
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, dla NDĪGHJR z pomiarów, o których mowa
w zdaniu ZVWĊSQ\P ]RVWDá\ przekroczone:
a) o 80% – w przypadku VNáDGX ĞFLHNyZ
b) o 10% – w przypadku procentowej redukcji VWĊĪHĔ substancji w oczyszczanych ĞFLHNDFK
c) w stopniu SRZRGXMąF\P zastosowanie maksymalnej stawki kary – w
przypadku stanu ĞFLHNyZ
d) o 10% – w przypadku LORĞFL odprowadzanych ĞFLHNyZ
2. Przepis ust. 1 stosuje VLĊ odpowiednio, MHĪHOL nie Vą VSHáQLRQH warunki prowadzenia pomiarów, o których mowa w art. 147a.
Art. 306.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, V]F]HJyáRZH warunki wymierzania kar na podstawie pomiarów FLąJá\FK
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, PRJą ]RVWDü ustalone:
1) V]F]HJyáRZH warunki uznawania pomiarów za FLąJáH
2) sposoby ustalania SU]HNURF]HĔ na podstawie wyników FLąJá\FK pomiarów w
zakresie:
a) wprowadzania gazów lub S\áyZ do powietrza,
b) wprowadzania ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi,
c) emitowania KDáDVX do ĞURGRZLVND
3. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, PRJą ]RVWDü ustalone sposoby uzuSHáQLDQLD EUDNXMąF\FK wyników pomiarów.
Art. 307.
1. .DUĊ za przekroczenie LORĞFL pobranej wody wojewódzki inspektor ochrony ĞUodowiska wymierza, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 4, na podstawie prowadzonych przez
podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND pomiarów LORĞFL pobieranej wody, wykonywanych za SRPRFą SU]\U]ąGyZ VSHáQLDMąF\FK wymagania prawnej kontroli
metrologicznej w rozumieniu ustawy – Prawo o miarach.
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2. Przekroczenie ustala VLĊ jako LORĞü wody pobranej z przekroczeniem warunków
pozwolenia za poprzedni rok kalendarzowy.
3. -HĪHOL pobrane z jednego XMĊFLD LORĞFL wody SRZRGXMą przekroczenie kilku warunków pozwolenia, NDUĊ ustala VLĊ za przekroczenie, które powoduje QDMZ\ĪV]\
wymiar kary.
4. -HĪHOL podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND nie prowadzi pomiarów, o których
mowa w ust. 1, do ustalenia przekroczenia przyjmuje VLĊ PDNV\PDOQą techniczQą Z\GDMQRĞü eksploatowanych instalacji lub XU]ąG]HĔ do poboru wody, pomnoĪRQą przez ustalony szacunkowo czas ich wykorzystywania.
Art. 308.
Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND nie wszczyna SRVWĊSRZDQLD w sprawie
wymierzenia kary, MHĪHOL przewidywana jej Z\VRNRĞü nie przekroczy 800 ]á
5R]G]LDá 2
:\VRNRĞü kar
Art. 309.
1. .DUĊ wymierza VLĊ w Z\VRNRĞFL 10-krotnej ZLHONRĞFL jednostkowej stawki RSáDW
1) za wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza;
2) za pobór wód.
2. Za VNáDGRZDQLH odpadów z naruszeniem warunków GRW\F]ąF\FK rodzaju i sposobów VNáDGRZDQLD odpadów, RNUHĞORQ\FK w decyzji ]DWZLHUG]DMąFHM LQVWUXNFMĊ
prowadzenia VNáDGRZLVND lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji
RNUHĞODMąFHM miejsce i sposób magazynowania odpadów wymierza VLĊ NDUĊ w
Z\VRNRĞFL 0,1 jednostkowej stawki RSáDW\ za umieszczenie odpadów na VNáDGowisku za NDĪGą GREĊ VNáDGRwania.
Art. 310.
1. Górne jednostkowe stawki kar Z\QRV]ą z ]DVWU]HĪHQLHP art. 312:
1) 984 ]á – za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:
a) dopuszczalnej LORĞFL i VNáDGX ĞFLHNyZ z Z\MąWNLHP zawiesiny áDWZR
RSDGDMąFHM
b) minimalnej procentowej redukcji VWĊĪHĔ substancji w ĞFLHNDFK
c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ĞFLHNDFK przypadaMąFHM na MHGQRVWNĊ masy wykorzystanego surowca, PDWHULDáX paliwa lub
wytworzonego produktu;
1a) 10 ]á – za 1 l zawiesiny áDWZR RSDGDMąFHM
2) 10 ]á – za 1 m3 ĞFLHNyZ w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub
dopuszczalnego stopnia UR]FLHĔF]HQLD ĞFLHNyZ HOLPLQXMąFHJR toksyczne
RGG]LDá\ZDQLH ĞFLHNyZ na ryby.
2. Rada Ministrów RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
1) Z\VRNRĞü jednostkowych stawek kar za przekroczenia, o których mowa w
ust. 1;
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2) sposób ustalania kary, gdy przekroczenie dotyczy ZLĊFHM QLĪ jednej substancji albo ZLĊFHM QLĪ jednego warunku pozwolenia oraz MHĪHOL liczba próbek
QLHVSHáQLDMąF\FK Z\PDJDĔ pozwolenia jest ZLĊNV]D od dopuszczalnej.
3. Rada Ministrów, Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o którym mowa w ust. 2, XZ]JOĊGQLD
1) V]NRGOLZRĞü substancji zawartych w ĞFLHNDFK dla ĞURGRZLVND wodnego;
2) ZLHONRĞü przekroczenia warunków GRW\F]ąF\FK stanu ĞFLHNyZ
Art. 311.
1. Górna jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu KDáasu SU]HQLNDMąFHJR do ĞURGRZLVND wynosi 48 ]á za 1 dB przekroczenia, z zastrzeĪHQLHP art. 312.
2. Rada Ministrów, w drodze UR]SRU]ąG]HQLD RNUHĞOL Z\VRNRĞü jednostkowych
stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu KDáDVX
3. Rada Ministrów, Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLH o którym mowa w ust. 2, XZ]JOĊGQLD
1) ]UyĪQLFRZDQLH w ]DOHĪQRĞFL od ZLHONRĞFL przekroczenia, jednostkowej
stawki kary za 1 dB przekroczenia dopuszczalnego poziomu KDáDVX przeniNDMąFHJR do ĞURGRZLVND dla QDVWĊSXMąF\FK ZLHONRĞFL przekroczenia:
a) od 1 do 5 dB,
b) SRZ\ĪHM 5 do 10 dB,
c) SRZ\ĪHM 10 do 15 dB,
d) SRZ\ĪHM 15 dB;
2) ]UyĪQLFRZDQLH Z\VRNRĞFL kary SLHQLĊĪQHM ze Z]JOĊGX na SRUĊ dnia lub SRUĊ
nocy.
Art. 312.
Do jednostkowych stawek kar, o których mowa w art. 310 ust. 1 i 2 oraz art. 311 ust.
1 i 2, stosuje VLĊ odpowiednio art. 291.
5R]G]LDá 3
Przepisy szczególne GRW\F]ąFH kar za wprowadzanie gazów lub S\áyZ do powietrza, wprowadzanie ĞFLHNyZ oraz HPLVMĊ KDáDVX
Art. 313.
1. .DUĊ za przekroczenie, o którym mowa w art. 298 ust. 1 pkt 1, wymierza VLĊ za
NDĪGą VXEVWDQFMĊ ZSURZDG]DQą do powietrza z przekroczeniem warunków okreĞORQ\FK w pozwoleniu.
2. -HĪHOL stwierdzono przekroczenie RNUHĞORQ\FK w pozwoleniu LORĞFL EąGĨ rodzajów gazów lub S\áyZ MHGQRF]HĞQLH dla ĨUyGáD ich powstawania, miejsca wprowadzania lub FDáHM instalacji, NDUĊ wymierza VLĊ na podstawie pomiarów na stanowiskach pomiarowych, na których przekroczenie jest QDMZ\ĪV]H
Art. 314.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 1 pkt 1, przekroczenia:
1) dopuszczalnego VNáDGX ĞFLHNyZ oraz dopuszczalnego poziomu sztucznych
substancji promieniotwórczych w ĞFLHNDFK – ustala VLĊ na podstawie wyników analizy próbki ĞFLHNyZ SRZVWDáHM po zmieszaniu trzech próbek o jed2013-09-25
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nakowej REMĊWRĞFL pobranych w RGVWĊSDFK czasu nie krótszych QLĪ 30 minut;
2) dozwolonej temperatury oraz dozwolonych ZDUWRĞFL odczynu pH ĞFLHNyZ –
ustala VLĊ SU]\MPXMąF ZDUWRĞü ĞUHGQLą z ZLHONRĞFL SU]HNURF]HĔ stwierdzonych w wyniku trzech pomiarów, wykonanych w RGVWĊSDFK czasu nie krótszych QLĪ 30 minut;
3) dopuszczalnej LORĞFL ĞFLHNyZ – ustala VLĊ na podstawie ZVND]DĔ odpowiednich SU]\U]ąGyZ pomiarowych w okresie doby EH]SRĞUHGQio SRSU]HG]DMąFHM
NRQWUROĊ a MHĪHOL pomiar LORĞFL odprowadzanych ĞFLHNyZ nie jest prowadzony – na podstawie LORĞFL wody pobranej lub dostarczonej w okresie doby
EH]SRĞUHGQLR SRSU]HG]DMąFHM NRQWUROĊ albo innych danych.
2. 3RGVWDZĊ stwierdzenia przekroczenia SRGOHJDMąFHJR karze PRĪH VWDQRZLü jeden
pomiar, MHĪHOL wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi trwa krócej QLĪ MHGQą
JRG]LQĊ
3. Zasad ustalania ZLHONRĞFL przekroczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje
VLĊ w przypadku prowadzenia FLąJáHJR pomiaru LORĞFL stanu lub VNáDGX ĞFLHNyZ
4. Przekroczenie LORĞFL i VNáDGX ĞFLHNyZ minimalnej procentowej redukcji VWĊĪHĔ
substancji w ĞFLHNDFK oraz masy substancji w odprowadzanych ĞFLHNDFK przypaGDMąFHM na MHGQRVWNĊ masy wykorzystanego surowca, PDWHULDáX paliwa lub wytworzonego produktu Z\UDĪD VLĊ LORĞFLą substancji wprowadzanych do wód lub
do ziemi.
5. Przekroczenie stanu ĞFLHNyZ Z\UDĪD VLĊ LORĞFLą ĞFLHNyZ wprowadzanych do wód
lub do ziemi.
6. -HĪHOL przekroczenie dotyczy ĞUHGQLHJR dobowego i ĞUHGQLHJR PLHVLĊF]QHJR stĊ
ĪHQLD substancji w ĞFLHNDFK albo ĞUHGQLHM dobowej i ĞUHGQLHM PLHVLĊF]QHM masy
substancji SU]\SDGDMąFHM na MHGQRVWNĊ masy wykorzystanego surowca, PDWHULDáX
paliwa lub wytworzonego produktu, NDUĊ wymierza VLĊ za te przekroczenia w
zakresie VWĊĪHĔ i mas substancji, za które jednostkowe stawki kar Vą Z\ĪV]H
Art. 315.
1. Kary, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 5, wymierza VLĊ RGUĊEQLH dla pory
dnia i pory nocy.
2. Przy ustalaniu wymiaru kary ELHJQąFHM za przekroczenie dopuszczalnego poziomu KDáDVX RNUHĞORQHJR ZVNDĨQLNLHP LAeq D lub LAeq N przyjmuje VLĊ przekroczenie w punkcie pomiarowym, w którym ma ono ZDUWRĞü QDMZ\ĪV]ą dla pory dnia
lub pory nocy.
3. Przez SRUĊ dnia i SRUĊ nocy rozumie VLĊ odpowiednie SU]HG]LDá\ czasu, o których
mowa w art. 112a pkt 2.
5R]G]LDá 4
Kary SLHQLĊĪQH za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów
ochrony powietrza oraz planów G]LDáDĔ krótkoterminowych
Art. 315a.
1. W przypadku:
1) gdy kontrolowany organ nie realizuje ]DOHFHĔ pokontrolnych, o których
mowa w art. 96a ust. 3, w zakresie dotrzymania terminu uchwalenia programów ochrony powietrza oraz planów G]LDáDĔ krótkoterminowych,
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2) niedotrzymania ustawowego terminu uchwalenia programów ochrony powietrza oraz planów G]LDáDĔ krótkoterminowych,
3) niedotrzymania terminów realizacji ]DGDĔ RNUHĞORQ\FK w programach
ochrony powietrza oraz planach G]LDáDĔ krótkoterminowych
– organ za to odpowiedzialny podlega karze SLHQLĊĪQHM w Z\VRNRĞFL od 10 000
]á do 500 000 ]á
2. .DUĊ pLHQLĊĪQą w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony ĞUodowiska, ELRUąF pod XZDJĊ LORĞü i ZDJĊ stwierdzonych XFK\ELHĔ oraz naruszonych przez organ RERZLą]NyZ
Art. 315b.
1. Od decyzji o wymierzeniu kary SLHQLĊĪQHM o której mowa w art. 315a, SU]\Váuguje RGZRáDQLH do *áyZQHJR Inspektora Ochrony ĝURGRZLVND
2. .DUĊ SLHQLĊĪQą wnosi VLĊ na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony
ĝURGRZLVND i Gospodarki Wodnej w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o
jej wymierzeniu VWDáD VLĊ ostateczna.
3. Kara SLHQLĊĪQD podlega przymusowemu ĞFLąJQLĊFLX w trybie RNUHĞORQ\P w
przepisach o SRVWĊSRZDQLX egzekucyjnym w administracji.
Art. 315c.
Do kar SLHQLĊĪQ\FK stosuje VLĊ odpowiednio przepisy G]LDáX III ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym ĪH uprawnienia organów podatkowych SU]\VáXJXMą wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
']LDá IV
Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie SRGZ\ĪV]RQHM RSáDW\ za korzystanie
ze ĞURGRZLVND oraz administracyjnych kar SLHQLĊĪQ\FK
Art. 316.
Organem ZáDĞFLZ\P w sprawach odraczania terminu SáDWQRĞFL RSáDW\ za korzystanie
ze ĞURGRZLVND o której mowa w art. 276 ust. 1, a WDNĪH jej zmniejszania i umarzania
jest PDUV]DáHN województwa, a w sprawach administracyjnych kar SLHQLĊĪQ\FK –
wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND
Art. 317.
1. Termin SáDWQRĞFL RSáDW\ za korzystanie ze ĞURGRZLVND oraz administracyjnej kary
SLHQLĊĪQHM odracza VLĊ na wniosek podmiotu NRU]\VWDMąFHJR ze ĞURGRZLVND oboZLą]DQHJR do ich uiszczenia, MHĪHOL realizuje on terminowo SU]HGVLĊZ]LĊFLH którego wykonanie zapewni XVXQLĊFLH przyczyn ponoszenia SRGZ\ĪV]RQ\FK RSáDW
albo kar w okresie nie GáXĪV]\P QLĪ 5 lat od dnia ]áRĪHQLD wniosku.
1a. Termin SáDWQRĞFL RSáDW\ za korzystanie ze ĞURGRZLVND oraz administracyjnej kary
SLHQLĊĪQHM odracza VLĊ WDNĪH na wniosek podmiotu NRU]\VWDMąFHJR ze ĞURGRZLVND
RERZLą]DQHJR do ich uiszczenia, MHĪHOL SU]HGVLĊZ]LĊFLH którego wykonanie zapewni XVXQLĊFLH przyczyn ponoszenia SRGZ\ĪV]RQ\FK RSáDW lub kar, jest XMĊWH w
krajowym programie oczyszczania ĞFLHNyZ komunalnych, o którym mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, i zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.
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2. Odroczenie terminu SáDWQRĞFL PRĪH GRW\F]\ü z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3, F]ĊĞFL albo
FDáRĞFL RSáDW\ lub kary.
3. Odroczenie PRĪH REMąü RSáDW\ QDMZ\ĪHM w F]ĊĞFL w jakiej SU]HZ\ĪV]D ono kwoWĊ RSáDW\ MDNą SRQRVLáE\ podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND w przypadku,
gdyby SRVLDGDá pozwolenie albo LQQą Z\PDJDQą GHF\]MĊ
4. Termin SáDWQRĞFL PRĪH E\ü odroczony Z\áąF]QLH na okres QLH]EĊGQ\ do zrealizowania SU]HGVLĊZ]LĊFLD o którym mowa w ust. 1 lub 1a.
Art. 318.
1. Wniosek o odroczenie terminu SáDWQRĞFL RSáDW\ albo kary powinien ]RVWDü ]áRĪony do ZáDĞFLZHJR organu przed XSá\ZHP terminu, w którym powinny E\ü one
uiszczone.
2. =áRĪHQLH wniosku o odroczenie terminu SáDWQRĞFL RSáDW nie zwalnia z RERZLą]NX
ich uiszczenia w F]ĊĞFL w jakiej nie PRJą SRGOHJDü odroczeniu.
3. Wniosek powinien ]DZLHUDü
1) wskazanie Z\VRNRĞFL RSáDW\ lub kary, o której odroczenie terminu SáDWQRĞFL
Z\VWĊSXMH strona;
2) opis realizowanego SU]HGVLĊZ]LĊFLD
2a) (uchylony);
3) harmonogram realizacji SU]HGVLĊZ]LĊFLD ze wskazaniem etapów nie GáXĪ
szych QLĪ 6 PLHVLĊF\
3a. W przypadku SU]HGVLĊZ]LĊü o których mowa w art. 317 ust. 1a, wniosek powinien ]DZLHUDü WDNĪH wskazanie, ĪH SU]HGVLĊZ]LĊFLH jest XMĊWH w krajowym programie oczyszczania ĞFLHNyZ komunalnych.
4. -HĪHOL LVWQLHMą ]DVWU]HĪHQLD co do PRĪOLZRĞFL sfinansowania przez ZQLRVNRGDZFĊ
planowanych SU]HGVLĊZ]LĊü ZáDĞFLZ\ organ PRĪH ]DĪąGDü dodatkowo SU]HGáoĪHQLD dowodów SRWZLHUG]DMąF\FK PRĪOLZRĞü finansowania SU]HGVLĊZ]LĊFLD
5. Decyzja o odroczeniu terminu SáDWQRĞFL RSáDW lub kar RNUHĞOD
1) RSáDWĊ lub NDUĊ której termin SáDWQRĞFL ]RVWDá odroczony, oraz jej Z\VRNRĞü
2) realizowane przez ZQLRVNRGDZFĊ SU]HGVLĊZ]LĊFLH
3) harmonogram realizacji SU]HGVLĊZ]LĊFLD
4) termin odroczenia RSáDW\ albo kary.
6. :áDĞFLZ\ organ, w drodze decyzji, odmawia odroczenia terminu SáDWQRĞFL RSáDW\
lub kary, MHĪHOL nie Vą VSHáQLRQH warunki odroczenia RNUHĞORQH XVWDZą
6a. Organ ZáDĞFLZ\ do rozpatrzenia wniosku SU]HV\áD egzemplarz decyzji orzekają
cej w sprawie terminu SáDWQRĞFL RSáDW\ albo kary do ZáDĞFLZHJR powiatu albo
gminy, których dochodów dotyczy odroczenie.
7. W przypadku wniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, naliczane Vą odsetki
za ]ZáRNĊ na zasadach RNUHĞORQ\FK w przepisach G]LDáX III ustawy – Ordynacja
podatkowa.
Art. 318a.
W przypadku SU]HGVLĊZ]LĊü o których mowa w art. 317 ust. 1a, podmiot korzystają
cy ze ĞURGRZLVND jest RERZLą]DQ\ do SU]HGNáDGDQLD organowi ZáDĞFLZHPX nie rzadziej QLĪ raz na 6 PLHVLĊF\ informacji o przebiegu realizacji tego SU]HGVLĊZ]LĊFLD
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Art. 319.
1. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie SU]HGVLĊZ]LĊFLD EĊGąFHJR SRGVWDZą
odroczenia SáDWQRĞFL XVXQĊáR przyczyny ponoszenia RSáDW i kar, ZáDĞFLZ\ organ,
w drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3 i 3a, odroczonych RSáDW albo kar o VXPĊ ĞURGNyZ ZáDVQ\FK wydatkowanych na UHDOL]DFMĊ
SU]HGVLĊZ]LĊFLD MHĪHOL odroczenie dotyczy przedsLĊZ]LĊFLD VáXĪąFHJR realizacji
]DGDĔ ZáDVQ\FK gminy, do ĞURGNyZ ZáDVQ\FK wlicza VLĊ WDNĪH ĞURGNL pochodzą
ce z EXGĪHWX gminy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do kwot SR]RVWDMąF\FK do ]DSáDW\ stosuje VLĊ odpowiednio przepisy G]LDáX III ustawy – Ordynacja podatkowa GRW\F]ąFH
RSáDW\ prolongacyjnej.
3. -HĪHOL odroczeniu SRGOHJDá\ RSáDW\ albo kary wymierzone w ]ZLą]NX ze VNáDGowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji ]DWZLHUG]DMąFHM
LQVWUXNFMĊ prowadzenia VNáDGRZLVND odpadów lub bez decyzji RNUHĞODMąFHM miejsce i sposób magazynowania odpadów albo wymierzone za przekroczenie warunków RNUHĞORQ\FK w decyzji, w razie terminowego zrealizowania przedsiĊ
Z]LĊFLD ZáDĞFLZ\ organ stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie odroczonych
RSáDW albo kar.
3a. -HĪHOL odroczeniu SRGOHJDá\ RSáDW\ w ]ZLą]NX z wprowadzaniem ĞFLHNyZ do
wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ĞFLHNyZ do wód lub do ziemi, w razie terminowego wykonania przedVLĊZ]LĊFLD VáXĪąFHJR do realizacji ]DGDĔ ZáDVQ\FK gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania ĞFLHNyZ komunalnych, ZáDĞFLZ\ organ stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie odroczonych RSáDW
4. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie SU]HGVLĊZ]LĊFLD EĊGąFHJR SRGVWDZą
odroczenia SáDWQRĞFL nie XVXQĊáR przyczyn ponoszenia RSáDW lub kar, ZáDĞFLZ\
organ, w drodze decyzji, orzeka o RERZLą]NX uiszczenia odroczonych RSáDW albo
kar wraz z RSáDWą SURORQJDF\MQą o której mowa w przepisach G]LDáX III ustawy –
Ordynacja podatkowa.
Art. 320.
1. -HĪHOL SU]HGVLĊZ]LĊFLH EĊGąFH SRGVWDZą odroczenia SáDWQRĞFL nie zostanie zrealizowane w terminie, ZáDĞFLZ\ organ stwierdza, w drodze decyzji, RERZLą]HN
uiszczenia odroczonych RSáDW albo kar wraz z RNUHĞORQ\PL w przepisach G]LDáX
III ustawy – Ordynacja podatkowa odsetkami za ]ZáRNĊ naliczanymi za okres
odroczenia.
2. :áDĞFLZ\ organ PRĪH Z\GDü GHF\]MĊ o której mowa w ust. 1, WDNĪH przed XSáywem terminu odroczenia w razie stwierdzenia, ĪH SU]HGVLĊZ]LĊFLH EĊGąFH podVWDZą odroczenia nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
Art. 321.
W razie odroczenia terminu SáDWQRĞFL RSáDW lub kar stosuje VLĊ odpowiednio przepisy
ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie wstrzymania biegu terminu przedawnienia QDOHĪQRĞFL
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7\WXá VI
2'32:,('=,$/12ĝû W OCHRONIE ĝ52'2:,6.$
']LDá I
2GSRZLHG]LDOQRĞü cywilna
Art. 322.
Do RGSRZLHG]LDOQRĞFL za szkody spowodowane RGG]LDá\ZDQLHP na ĞURGRZLVNR stosuje VLĊ przepisy Kodeksu cywilnego, MHĪHOL ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 323.
1. .DĪG\ komu przez bezprawne RGG]LDá\ZDQLH na ĞURGRZLVNR EH]SRĞUHGQLR zaJUDĪD szkoda lub ]RVWDáD mu Z\U]ąG]RQD szkoda, PRĪH ĪąGDü od podmiotu odpowiedzialnego za to ]DJURĪHQLH lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z
prawem i SRGMĊFLD ĞURGNyZ zapobiegawczych, w V]F]HJyOQRĞFL przez zamontowanie instalacji lub XU]ąG]HĔ ]DEH]SLHF]DMąF\FK przed ]DJURĪHQLHP lub naruszeniem; w razie gdy jest to QLHPRĪOLZH lub nadmiernie utrudnione, PRĪH on Īą
GDü zaprzestania G]LDáDOQRĞFL SRZRGXMąFHM to ]DJURĪHQLH lub naruszenie.
2. -HĪHOL ]DJURĪHQLH lub naruszenie dotyczy ĞURGRZLVNa jako dobra wspólnego, z
roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, PRĪH Z\VWąSLü Skarb 3DĔVWZD jednostka
VDPRU]ąGX terytorialnego, a WDNĪH organizacja ekologiczna.
Art. 324.
W razie Z\U]ąG]HQLD szkody przez ]DNáDG o ]ZLĊNV]RQ\P ryzyku lub o GXĪ\P ryzyku art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje VLĊ QLH]DOHĪQLH od tego, czy ]DNáDG ten jest
wprawiany w ruch za SRPRFą VLá przyrody.
Art. 325.
2GSRZLHG]LDOQRĞFL za szkody Z\U]ąG]RQH RGG]LDá\ZDQLHP na ĞURGRZLVNR nie Z\áą
cza RNROLF]QRĞü ĪH G]LDáDOQRĞü EĊGąFD SU]\F]\Qą powstania szkód jest prowadzona
na podstawie decyzji i w jej granicach.
Art. 326.
Podmiotowi, który QDSUDZLá V]NRGĊ w ĞURGRZLVNX SU]\VáXJXMH Z]JOĊGHP sprawcy
szkody roszczenie o zwrot QDNáDGyZ poczynionych na ten cel, przy czym Z\VRNRĞü
roszczenia ogranicza VLĊ w tym przypadku do poniesionych uzasadnionych kosztów
przywrócenia stanu poprzedniego.
Art. 327.
1. .DĪG\ komu SU]\VáXJXMą roszczenia RNUHĞORQH w przepisach niniejszego G]LDáX
wraz z wniesieniem powództwa PRĪH ĪąGDü aby VąG ]RERZLą]Dá RVREĊ z której
G]LDáDOQRĞFLą ZLąĪH VLĊ dochodzone roszczenie, do udzielenia informacji nie]EĊGQ\FK do ustalenia zakresu tej RGSRZLHG]LDOQRĞFL
2. Koszty przygotowania informacji ponosi pozwany, chyba ĪH powództwo RND]DáR
VLĊ bezzasadne.
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Art. 328.
Organizacje ekologiczne PRJą Z\VWĊSRZDü do VąGX z roszczeniem o zaprzestanie
reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub XVáXJL MHĞOL reklama ta lub inny
rodzaj promocji sprzeczne Vą z art. 80.
']LDá II
2GSRZLHG]LDOQRĞü karna
Art. 329.
Kto, EĊGąF do tego RERZLą]DQ\ na podstawie art. 28, nie gromadzi, nie przetwarza
danych i nie XGRVWĊSQLD QLHRGSáDWQLH informacji na potrzeby SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND
podlega karze grzywny.
Art. 330.
Kto wbrew FLąĪąFHPX na nim, na podstawie art. 75, RERZLą]NRZL w trakcie prac
budowlanych nie zapewnia ochrony ĞURGRZLVND w obszarze prowadzenia prac,
podlega karze grzywny.
Art. 331.
Kto, EĊGąF RERZLą]DQ\ na podstawie art. 76 ust. 4, nie informuje wojewódzkiego
inspektora ochrony ĞURGRZLVND o planowanym terminie oddania do XĪ\WNRZDQLD
obiektu budowlanego, ]HVSRáX obiektów lub instalacji lub o terminie ]DNRĔF]HQLD
rozruchu instalacji,
podlega karze grzywny.
Art. 332.
Kto nie przestrzega RJUDQLF]HĔ nakazów lub zakazów, RNUHĞORQ\FK w uchwale sejmiku województwa pr]\MĊWHM na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny.
Art. 332a.
1. Kto, UHNODPXMąF lub w inny sposób SURPXMąF produkt, narusza wymagania okreĞORQH w art. 80a ust. 1,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie zamieszcza w reklamie lub materiale promocyjnym informacji wymaganych na podstawie art. 80a ust. 2.
Art. 333.
Kto, EĊGąF RERZLą]DQ\ GHF\]Mą Z\GDQą na podstawie art. 95 do prowadzenia pomiarów poziomów substancji w powietrzu, nie VSHáQLD tego RERZLą]NX lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie,
podlega karze grzywny.
Art. 334.
Kto nie przestrzega RJUDQLF]HĔ nakazów lub zakazów, RNUHĞORQ\FK w uchwale sejmiku województwa SU]\MĊWHM na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.
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Art. 335. (uchylony).
Art. 336.
Kto XĪ\ZD do prac ziemnych JOHEĊ lub ]LHPLĊ która przekracza standardy MDNRĞFL
RNUHĞORQH na podstawie art. 105,
podlega karze grzywny.
Art. 337. (uchylony).
Art. 337a.
Kto narusza warunki decyzji o dopuszczalnym poziomie KDáDVX
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo karze grzywny.
Art. 338.
Kto nie przestrzega RJUDQLF]HĔ nakazów lub zakazów, RNUHĞORQ\FK w uchwale rady
powiatu wydanej na podstawie art. 116 ust. 1,
podlega karze grzywny.
Art. 338a.
Kto, EĊGąF RERZLą]DQ\ do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w
ĞURGRZLVNX na podstawie art. 122a, nie wykonuje tych pomiarów,
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo karze grzywny.
Art. 339.
1. Kto, ZSURZDG]DMąF do ĞURGRZLVND substancje lub energie, w zakresie, w jakim
nie wymaga to pozwolenia, przekracza dopuszczalne standardy emisyjne okreĞORQH na podstawie art. 145 ust. 1 lub art. 169 ust. 3,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega ten, kto:
1) nie przestrzega Z\PDJDĔ GRW\F]ąF\FK SUDZLGáRZHM eksploatacji instalacji
lub XU]ąG]HĔ RNUHĞORQ\FK na podstawie art. 146 ust. 2;
2) w razie awarii instalacji nie VSHáQLD Z\PDJDĔ RNUHĞORQ\FK na podstawie art.
146 ust. 4.
Art. 340.
1. Kto, EĊGąF RERZLą]DQ\ na podstawie:
1) art. 147 ust. 1 – do prowadzenia okresowych pomiarów ZLHONRĞFL emisji,
2) art. 147 ust. 2 – do prowadzenia FLąJá\FK pomiarów ZLHONRĞFL emisji,
3) art. 147 ust. 4 – do prowadzenia ZVWĊSQ\FK pomiarów ZLHONRĞFL emisji z instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny,
nie wykonuje tych RERZLą]NyZ lub nie przechowuje wyników pomiarów w
wymaganym okresie,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega kto:
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1) EĊGąF RERZLą]DQ\ do zapewnienia wykonania pomiarów ZLHONRĞFL emisji
lub innych warunków korzystania ze ĞURGRZLVND przez laboratorium speá
QLDMąFH wymogi, o których mowa w art. 147a ust. 1, nie VSHáQLD tego oboZLą]NX
2) EĊGąF RERZLą]DQ\ w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 150 ust. 1–3
do prowadzenia w RNUHĞORQ\P czasie pomiarów ZLHONRĞFL emisji lub przedNáDGDQLD wyników tych pomiarów, nie VSHáQLD tego RERZLą]NX
3) nie przechowuje wyników przeprowadzonych pomiarów w okresie, o którym mowa w art. 147 ust. 6.
Art. 341.
Kto, EĊGąF do tego RERZLą]DQ\ na podstawie art. 149 ust. 1, nie SU]HGNáDGD ZáDĞFiwym organom wyników pomiarów,
podlega karze grzywny.
Art. 342.
1. Kto, EĊGąF RERZLą]DQ\ na podstawie art. 152 do ]JáRV]HQLD informacji dotyczą
cych eksploatacji instalacji, nie VSHáQLD tych RERZLą]NyZ lub eksploatuje instaODFMĊ niezgodnie ze ]áRĪRQą LQIRUPDFMą
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto eksploatuje LQVWDODFMĊ pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna HNVSORDWDFMĊ instalacji
przed XSá\ZHP terminu do wniesienia sprzeciwu.
Art. 343.
1. Kto narusza zakaz XĪ\ZDQLD instalacji lub XU]ąG]HĔ QDJáDĞQLDMąF\FK RNUHĞORQ\ w
art. 156 ust. 1,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie przestrzega RJUDQLF]HĔ nakazów lub zakazów
RNUHĞORQ\FK w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 157 ust. 1.
Art. 344.
Kto narusza zakaz wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystania substancji VWZDU]DMąF\FK szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND RNUHĞORQ\ w art. 160 ust. 1,
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo grzywny.
Art. 345.
Kto, EĊGąF do tego RERZLą]DQ\ na podstawie art. 161, nie oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub XU]ąG]HĔ w których Vą lub E\á\ wykorzystywane substancje
VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZLVND albo co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, ĪH E\á\ w nich wykorzystywane takie substancje,
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo grzywny.
Art. 346.
1. Kto, Z\NRU]\VWXMąF substancje VWZDU]DMąFH szczególne ]DJURĪHQLH dla ĞURGRZiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio PDUV]DáNRZL województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, LORĞFL i miej2013-09-25
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scach ich Z\VWĊSRZDQLD czym narusza RERZLą]HN RNUHĞORQ\ w art. 162 ust. 3 i
4,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju,
LORĞFL i miejsc Z\VWĊSRZDQLD substancji VWZDU]DMąF\FK szczególne ]DJURĪHQLH dla
ĞURGRZLVND oraz sposobu ich eliminowania, czym narusza RERZLą]HN RNUHĞORQ\
w art. 162 ust. 2.
Art. 347.
1. Kto, ZSURZDG]DMąF do obrotu wykonane z tworzyw sztucznych jednorazowe naczynia i V]WXüFH nie zamieszcza na nich informacji o ich negatywnym oddziaá\ZDQLX na ĞURGRZLVNR czym narusza RERZLą]HN RNUHĞORQ\ w art. 170 ust. 1,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto wprowadza do obrotu RNUHĞORQH na podstawie art.
170 ust. 2 produkty z tworzyw sztucznych i nie zamieszcza na nich informacji o
ich negatywnym RGG]LDá\ZDQLX na ĞURGRZLVNR
Art. 348.
1. Kto narusza RNUHĞORQ\ w art. 171 zakaz wprowadzania do obrotu produktów,
które nie RGSRZLDGDMą wymaganiom, o których mowa w art. 169 ust. 1,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto narusza RERZLą]HN o którym mowa w art. 167 ust.
2, nie VSHáQLDMąF Z\PDJDĔ o których mowa w art. 167 ust. 3, lub kto narusza
RERZLą]HN o którym mowa w art. 167 ust. 5.
Art. 349.
1. Kto, EĊGąF RERZLą]DQ\ na podstawie:
1) art. 175 ust. 1 – do prowadzenia okresowych pomiarów poziomów w ĞUodowisku wprowadzanych substancji lub energii,
2) art. 175 ust. 2 – do prowadzenia FLąJá\FK pomiarów poziomów w ĞURGRZisku wprowadzanych substancji lub energii,
3) art. 175 ust. 3 – do przeprowadzenia pomiarów poziomów w ĞURGRZLVNX
wprowadzanych substancji lub energii w ]ZLą]NX z HNVSORDWDFMą obiektu
przebudowanego,
nie wykonuje tych RERZLą]NyZ lub nie przechowuje wyników pomiarów w
wymaganym okresie,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega ten, kto EĊGąF RERZLą]DQ\ w drodze decyzji, wydanej
na podstawie art. 178 ust. 1–3, do prowadzenia w RNUHĞORQ\P czasie pomiarów
lub ich SU]HGNáDGDQLD nie VSHáQLD tego RERZLą]NX a WDNĪH kto nie przechowuje
wyników tych pomiarów w wymaganym okresie.
Art. 350.
1. Kto, EĊGąF RERZLą]DQ\ na podstawie art. 177 ust. 1, nie SU]HGNáDGD ZáDĞFLZ\P
organom wyników pomiarów,
podlega karze grzywny.
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2. Tej samej karze podlega, kto, EĊGąF RERZLą]DQ\ na podstawie art. 179, nie
SU]HGNáDGD mapy akustycznej terenu.
Art. 351.
1. Kto eksploatuje LQVWDODFMĊ bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego
warunków,
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega ten, kto eksploatuje LQVWDODFMĊ bez wniesienia wymaganego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 187.
Art. 351a.
Kto ujawnia informacje uzyskane w ]ZLą]NX z wykonywaniem F]\QQRĞFL weryfikatora ĞURGRZLVNRZHgo,
podlega karze aresztu albo karze grzywny.
Art. 351b.
Kto, nie EĊGąF do tego uprawnionym, XĪ\ZD znaków XG]LDáX w krajowym systemie
HNR]DU]ąG]DQLD i audytu (EMAS),
podlega karze grzywny.
Art. 352.
Kto, ]DXZDĪ\ZV]\ Z\VWąSLHQLH awarii, nie zawiadomi o tym QLH]ZáRF]QLH osób
]QDMGXMąF\FK VLĊ w strefie ]DJURĪHQLD oraz jednostki organizacyjnej 3DĔVWZRZHM
6WUDĪ\ 3RĪDUQHM albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czym narusza obowią
zek RNUHĞORQ\ w art. 245 ust. 1,
podlega karze grzywny.
Art. 353.
Kto nie wykonuje RERZLą]NyZ QDáRĪRQ\FK GHF\]Mą Z\GDQą na podstawie art. 247
ust. 1,
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo grzywny.
Art. 354.
1. Kto, SURZDG]ąF ]DNáDG o ]ZLĊNV]RQ\P lub GXĪ\P ryzyku, nie Z\SHáQLD oboZLą]NyZ RNUHĞORQ\FK w art. 250 i 251,
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto w przypadku Z\VWąSLHQLD awarii nie Z\SHáQLD oboZLą]NyZ RNUHĞORQ\FK w art. 264.
Art. 355.
Kto, SURZDG]ąF ]DNáDG o GXĪ\P ryzyku:
1) nie opracowuje lub nie ZGUDĪD systemu EH]SLHF]HĔVWZD o którym mowa w
art. 252,
2) rozpoczyna ruch ]DNáDGX nie SRVLDGDMąF zatwierdzonego raportu o bezpieF]HĔVWZLH
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3) nie analizuje i nie wprowadza uzasadnionych zmian do raportu o bezpieF]HĔVWZLH w terminie RNUHĞORQ\P w art. 256 ust. 1,
4) nie wykonuje RERZLą]NyZ RNUHĞORQ\FK w art. 261 ust. 1 pkt 1 lub ust. 3,
5) nie wykonuje RERZLą]NyZ RNUHĞORQ\FK w art. 263,
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo grzywny.
Art. 356.
Kto przed dokonaniem zmiany, o której mowa w art. 257 ust. 1, nie uzyskuje zatwierdzenia, o którym mowa w art. 257 ust. 2,
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo grzywny.
Art. 357.
Kto przed dokonaniem zmiany, o której mowa w art. 258 ust. 1, nie SU]HGNáDGD komendantowi powiatowemu 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM zmian w programie zapobiegania awariom oraz nie przekazuje ich UyZQRF]HĞQLH do ZLDGRPRĞFL wojewódzkiemu inspektorowi ochrony ĞURGRZLVND
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo grzywny.
Art. 358.
Kto nie GRSHáQLD RERZLą]NyZ QDáRĪRQ\FK GHF\]Mą Z\GDQą na podstawie art. 259 ust.
1,
podlega karze grzywny.
Art. 359.
1. Kto, EĊGąF do tego RERZLą]DQ\ na podstawie art. 287 ust. 1, nie prowadzi wymaganej ewidencji,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie GRSHáQLD RERZLą]NX terminowego SU]HGNáDGania wykazu, o którym mowa w art. 286.
Art. 360.
Kto nie wykonuje decyzji:
1) o wstrzymaniu G]LDáDOQRĞFL wydanej na podstawie art. 364,
2) o wstrzymaniu oddania do XĪ\WNRZDQLD lub zakazu XĪ\WNRZDQLD obiektu
budowlanego, ]HVSRáX obiektów, instalacji lub XU]ąG]HQLD wydanej na podstawie art. 365, 367 lub 368,
3) o zakazie produkcji, sprowadzania z zagranicy lub wprowadzania do obrotu
produktów QLHVSHáQLDMąF\FK Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND wydanej na
podstawie art. 370,
4) QDND]XMąFHM XVXQLĊFLH w RNUHĞORQ\P terminie stwierdzonych XFK\ELHĔ lub
ZVWU]\PXMąFHM uruchomienie albo XĪ\WNRZDQLH instalacji, wydanej na podstawie art. 373 ust. 1,
podlega karze aresztu albo ograniczenia ZROQRĞFL albo grzywny.
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Art. 361.
Orzekanie w sprawach o czyny RNUHĞORQH w art. 329–360 QDVWĊSXMH na podstawie
przepisów Kodeksu SRVWĊSRZDQLD w sprawach o wykroczenia.
']LDá III
2GSRZLHG]LDOQRĞü administracyjna
Art. 362.
1. -HĪHOL podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND negatywnie RGG]LDáXMH na ĞURGRZisko, organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH w drodze decyzji, QDáRĪ\ü RERZLą]HN
1) ograniczenia RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR i jego ]DJURĪHQLD
2) przywrócenia ĞURGRZLVND do stanu ZáDĞFLZHJR
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü
1) zakres ograniczenia RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR lub stan, do jakiego ma
]RVWDü przywrócone ĞURGRZLVNR
1a) F]\QQRĞFL ]PLHU]DMąFH do ograniczenia RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR lub
przywrócenia ĞURGRZLVND do stanu ZáDĞFLZHJR
2) termin wykonania RERZLą]NX
3. W przypadku braku PRĪOLZRĞFL QDáRĪHQLD RERZLą]NX SRGMĊFLD G]LDáDĔ o których
mowa w ust. 1, organ ochrony ĞURGRZLVND PRĪH ]RERZLą]Dü podmiot korzystaMąF\ ze ĞURGRZLVND do uiszczenia na rzecz EXGĪHWyZ ZáDĞFLZ\FK gmin, z zaVWU]HĪHQLHP ust. 4, kwoty SLHQLĊĪQHM RGSRZLDGDMąFHM Z\VRNRĞFL szkód wyniNá\FK z naruszenia stanu ĞURGRZLVND
4. -HĪHOL szkody GRW\F]ą obszaru kilku gmin, organ, o którym mowa w ust. 1, zoERZLą]XMH do ZSáDW\ kwot na rzecz EXGĪHWyZ ZáDĞFLZ\FK gmin proporcjonalnie
do ZLHONRĞFL szkód.
5. Do QDOHĪQRĞFL z W\WXáX RERZLą]NX uiszczenia kwoty SLHQLĊĪQHM o której mowa w
ust. 3, stosuje VLĊ przepisy G]LDáX III ustawy – Ordynacja podatkowa, z tym ĪH
uprawnienia organów podatkowych SU]\VáXJXMą organowi ochrony ĞURGRZLVND
ZáDĞFLZHPX do QDáRĪHQLD RERZLą]NX
6. Przepisy ust. 1 pkt 2 i ust. 3–5 stosuje VLĊ odpowiednio do ZáDGDMąF\FK poZLHU]FKQLą ziemi podmiotów NRU]\VWDMąF\FK ze ĞURGRZLVND które nie RGG]LDáXMą
negatywnie na ĞURGRZLVNR MHĪHOL na zasadach RNUHĞORQ\FK w ustawie Vą one obRZLą]DQH do rekultywacji powierzchni ziemi.
Art. 363.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta PRĪH w drodze decyzji, QDND]Dü osobie fizycznej, której G]LDáDOQRĞü negatywnie RGG]LDáXMH na ĞURGRZLVNR wykonanie w okreĞORQ\P czasie F]\QQRĞFL ]PLHU]DMąF\FK do ograniczenia negatywnego RGG]LDá\ZDQLD
na ĞURGRZLVNR
Art. 364.
-HĪHOL G]LDáDOQRĞü prowadzona przez podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND albo RVREĊ
IL]\F]Qą powoduje pogorszenie stanu ĞURGRZLVND w znacznych rozmiarach lub zaJUDĪD Ī\FLX lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND wyda deF\]MĊ o wstrzymaniu tej G]LDáDOQRĞFL w zakresie, w jakim jest to QLH]EĊGQH dla zapoELHĪHQLD pogarszaniu stanu ĞURGRZLVND
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Art. 365.
1. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND wstrzyma, w drodze decyzji, XĪ\tkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
2. W odniesieniu do nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, ]HVSRáX obiektów lub instalacji ]ZLą]DQ\FK z SU]HGVLĊZ]LĊFLHP zaliczonym
do SU]HGVLĊZ]LĊü PRJąF\FK ]QDF]ąFR RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR w rozumieniu
ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND 2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i
jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach odG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND wstrzyma, w drodze decyzji:
1) oddanie do XĪ\WNRZDQLD MHĪHOL nie VSHáQLDMą one Z\PDJDĔ ochrony ĞURGowiska, o których mowa w art. 76;
2) XĪ\WNRZDQLH w przypadku stwierdzenia niedotrzymywania Z\QLNDMąF\FK z
mocy prawa standardów emisyjnych albo RNUHĞORQ\FK w pozwoleniu warunków emisji w okresie 30 dni od ]DNRĔF]HQLD rozruchu;
3) XĪ\WNRZDQLH MHĪHOL w FLąJX 5 lat od oddania do XĪ\WNRZDQLD zostanie ujawnione, LĪ przy oddawaniu do XĪ\WNRZDQLD nie ]RVWDá\ VSHáQione wymagania
ochrony ĞURGRZLVND o których mowa w art. 76, i nie Vą one nadal VSHáQLRQH
a inwestor nie GRSHáQLá RERZLą]NX poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND o fakcie oddawania do eksploatacji instalacji lub
obiektów.
Art. 366.
1. Decyzji, o której mowa w art. 364 i art. 365 ust. 2, nadaje VLĊ rygor natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL
2. Rygoru natychmiastowej Z\NRQDOQRĞFL nie nadaje VLĊ gdy ]DFKRG]ą okolicznoĞFL o których mowa w art. 365 ust. 2 pkt 3; art. 367 ust. 2 stosuje VLĊ odpowiednio.
3. W decyzji, o której mowa w art. 364 oraz art. 365 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, RNUHĞOD
VLĊ termin wstrzymania G]LDáDOQRĞFL lub XĪ\WNRZDQLD XZ]JOĊGQLDMąF SRWU]HEĊ
bezpiecznego dla ĞURGRZLVND ]DNRĔF]HQLD G]LDáDOQRĞFL lub XĪ\WNRZDQLD
Art. 367.
1. W razie:
1) wprowadzania przez podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND substancji lub
energii do ĞURGRZLVND bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego
warunków,
2) naruszania przez podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND warunków decyzji
RNUHĞODMąFHM wymagania GRW\F]ąFH funkcjonowania instalacji Z\PDJDMąFHM
]JáRV]HQLD
3) QLH]JáRV]HQLD instalacji przez podmiot NRU]\VWDMąF\ ze ĞURGRZLVND lub eksploatacji instalacji niezgodnie z LQIRUPDFMą ]DZDUWą w ]JáRV]HQLX
wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND PRĪH ZVWU]\PDü w drodze decyzji,
XĪ\WNRZDQLH instalacji.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZiska PRĪH na wniosek SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ w drodze decyzji, XVWDOLü termin
XVXQLĊFLD naruszenia.
3. W razie QLHXVXQLĊFLD naruszenia w wyznaczonym terminie wojewódzki inspektor
ochrony ĞURGRZLVND wstrzyma, w drodze decyzji, XĪ\WNRZDQLH instalacji.
4. W decyzji, o której mowa w ust. 1 i 3, RNUHĞOD VLĊ termin wstrzymania XĪ\WNRZania instalacji, XZ]JOĊGQLDMąF SRWU]HEĊ bezpiecznego dla ĞURGRZLVND ]DNRĔF]HQLD
XĪ\WNRZDQLD
5. W przypadku przekroczenia warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie KDáasu przepisy ust. 1–4 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 368.
1. W razie naruszenia warunków decyzji RNUHĞODMąFHM wymagania GRW\F]ąFH eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez
RVREĊ IL]\F]Qą w ramach ]Z\NáHJR korzystania ze ĞURGRZLVND wójt, burmistrz
lub prezydent miasta PRĪH w drodze decyzji, ZVWU]\PDü XĪ\WNRZDQLH instalacji;
art. 367 ust. 2–4 stosuje VLĊ odpowiednio.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta PRĪH w drodze decyzji, ZVWU]\PDü XĪ\tkowanie instalacji lub XU]ąG]HQLD MHĪHOL osoba fizyczna nie GRVWRVRZDáD VLĊ do
Z\PDJDĔ decyzji, o której mowa w art. 363.
Art. 369.
Przepisów art. 367 ust. 1 lub art. 368 nie stosuje VLĊ MHĪHOL ]DFKRG]ą SU]HVáDQNL do
wydania decyzji zgodnie z art. 364 lub 365.
Art. 370.
Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND ]DNDĪH w drodze decyzji, produkcji,
sprowadzania z zagranicy lub wprowadzania do obrotu produktów QLHVSHáQLDMąF\FK
Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND
Art. 371.
Przepisy ustawy o odpadach ZVND]XMą inne QLĪ wymienione w ustawie przypadki
wstrzymywania przez wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND w drodze
decyzji, G]LDáDOQRĞFL prowadzonej z naruszeniem Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND
Art. 372.
Po stwierdzeniu, ĪH XVWDá\ przyczyny wstrzymania G]LDáDOQRĞFL lub XĪ\WNRZDQLD na
podstawie decyzji, o których mowa w niniejszym dziale, wojewódzki inspektor
ochrony ĞURGRZLVND wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na wniosek zainteresowanego, Z\UDĪD ]JRGĊ na SRGMĊFLH wstrzymanej G]LDáDOQRĞFL lub XĪ\WNRZDQLD
Art. 373.
1. :áDĞFLZ\ organ 3DĔVWZRZHM 6WUDĪ\ 3RĪDUQHM w razie naruszenia przepisów art.
248–269 PRĪH Z\GDü GHF\]MĊ
1) QDND]XMąFą XVXQLĊFLH w RNUHĞORQ\P terminie stwierdzonych XFK\ELHĔ lub
2) ZVWU]\PXMąFą uruchomienie albo XĪ\WNRZDQLH ]DNáDGX instalacji, w tym
magazynu lub jakiejkolwiek ich F]ĊĞFL
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MHĪHOL stwierdzone uchybienia PRJą SRZRGRZDü ryzyko Z\VWąSLHQLD awarii
SU]HP\VáRZHM
2. Decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nadaje VLĊ rygor natychmiastowej wykoQDOQRĞFL
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, RNUHĞOD VLĊ termin wstrzymania G]LDáDlQRĞFL XZ]JOĊGQLDMąF SRWU]HEĊ bezpiecznego dla ĞURGRZLVND jej ]DNRĔF]HQLD
Art. 374.
1. Decyzje, o których mowa w niniejszym dziale, z Z\MąWNLHP decyzji RNUHĞORQ\FK
w art. 365 i 372, GRW\F]ąFH
1) ruchu ]DNáDGX górniczego – Z\PDJDMą uzgodnienia z dyrektorem ZáDĞFLZego RNUĊJRZHJR albo specjalistycznego XU]ĊGX górniczego;
2) morskiego pasa ochronnego – Z\PDJDMą uzgodnienia z ZáDĞFLZ\P dyrektorem XU]ĊGX morskiego.
2. 1LH]DMĊFLH stanowiska, w terminie 14 dni, przez organ ZáDĞFLZ\ do uzgodnienia
oznacza brak uwag i ]DVWU]HĪHĔ
3. Uzgodnienie nie jest wymagane, MHĪHOL decyzja jest podejmowana w sytuacji zaJURĪHQLD Ī\FLD lub zdrowia ludzi lub EH]SRĞUHGQLHJR ]DJURĪHQLD pogorszeniem
stanu ĞURGRZLVND w znacznych rozmiarach.
Art. 375.
3RVWĊSRZDQLH w sprawie wydania decyzji, o których mowa w niniejszym dziale,
wszczyna VLĊ z XU]ĊGX
7\WXá VII
ORGANY ADMINISTRACJI ORAZ INSTYTUCJE OCHRONY
ĝ52'2:,6.$
']LDá I
Organy administracji do spraw ochrony ĞURGRZLVND
Art. 376.
Organami ochrony ĞURGRZLVND z ]DVWU]HĪHQLHP art. 377, Vą
1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
2) starosta;
2a) sejmik województwa;
2b) PDUV]DáHN województwa;
3) wojewoda;
4) minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND
5) Generalny Dyrektor Ochrony ĝURGRZLVND
6) regionalny dyrektor ochrony ĞURGRZLVND
Art. 377.
Organy Inspekcji Ochrony ĝURGRZLVND G]LDáDMąFH na podstawie przepisów ustawy o
Inspekcji Ochrony ĝURGRZLVND Z\NRQXMą zadania w zakresie ochrony ĞURGRZLVND
MHĪHOL ustawa tak stanowi.
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Art. 377a.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND jest organem Z\ĪV]HJR stopnia w stosunku
do PDUV]DáND województwa w sprawach, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 378
ust. 2a i 2aa, art. 434, art. 435 ust. 3 i 6 oraz art. 441 ust. 1 i 4.
Art. 378.
1. Organem ochrony ĞURGRZLVND ZáDĞFLZ\P w sprawach, o których mowa w art.
115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art.
183, art. 237 i art. 362 ust. 1–3, jest starosta.
2. Regionalny dyrektor ochrony ĞURGRZLVND jest ZáDĞFLZ\ w sprawach przedsiĊ
Z]LĊü i ]GDU]HĔ na terenach ]DPNQLĊW\FK
2a. 0DUV]DáHN województwa jest ZáDĞFLZ\ w sprawach:
1) SU]HGVLĊZ]LĊü i ]GDU]HĔ na terenach ]DNáDGyZ gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako SU]HGVLĊZ]LĊFLH PRJąFH zawsze znaF]ąFR RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR w rozumieniu ustawy z dnia 3 SDĨG]LHrnika 2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na
ĞURGRZLVNR
2) SU]HGVLĊZ]LĊFLD PRJąFHJR zawsze ]QDF]ąFR RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR w
rozumieniu ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND 2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji
o ĞURGRZLVNu i jego ochronie, udziale VSRáHF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND
oraz o ocenach RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR realizowanego na terenach
innych QLĪ wymienione w pkt 1.
2aa. Organem ochrony ĞURGRZLVND ZáDĞFLZ\P w sprawie:
1) pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych QLĪ wydobywcze
wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze ]áyĪ oraz ich magazynowania i przeróbki,
2) pozwolenia zintegrowanego dla odpadów, o których mowa w pkt 1
– jest organ ZáDĞFLZ\ do wydania decyzji ]DWZLHUG]DMąFHM program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10
lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z SyĨQ
zm.22)).
2b. Przy ustalaniu ZáDĞFLZRĞFL organów ochrony ĞURGRZLVND instalacje SRZLą]DQH
technologicznie, eksploatowane przez UyĪQH podmioty, kwalifikuje VLĊ jako jedQą LQVWDODFMĊ
3. W przypadku ]Z\NáHJR korzystania ze ĞURGRZLVND przez osoby fizyczne niebĊ
GąFH SU]HGVLĊELRUFDPL wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest ZáDĞFLZ\ w
sprawach:
1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1;
2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150;
3) przyjmowania ]JáRV]HĔ o których mowa w art. 152 ust. 1.
4. Zadania VDPRU]ąGX województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 91 ust. 1,
3, 3a i 5, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135
ust. 2, art. 162 ust. 3, 6 i 7, art. 426 ust. 2 i 5, art. 428 ust. 1, art. 430 ust. 2, art.
22)

Zmiany wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr
163, poz. 981 oraz z 2012 r. poz. 1513.
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434, art. 435 ust. 3, 5 i 6, art. 437 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, Vą zadaniami z zakresu administracji U]ąGRZHM
Art. 379.
1. 0DUV]DáHN województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta
VSUDZXMą NRQWUROĊ przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie ĞURGRZLVND
w zakresie REMĊW\P ZáDĞFLZRĞFLą tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, PRJą XSRZDĪQLü do wykonywania funkcji
kontrolnych pracowników SRGOHJá\FK im XU]ĊGyZ PDUV]DáNRZVNLFK powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy VWUDĪ\ gminnych.
3. .RQWUROXMąF\ Z\NRQXMąF NRQWUROĊ jest uprawniony do:
1) ZVWĊSX wraz z rzeczoznawcami i QLH]EĊGQ\P VSU]ĊWHP przez FDáą GREĊ na
teren QLHUXFKRPRĞFL obiektu lub ich F]ĊĞFL na których prowadzona jest
G]LDáDOQRĞü gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na SR]RVWDá\ teren;
2) przeprowadzania EDGDĔ lub wykonywania innych QLH]EĊGQ\FK F]\QQRĞFL
kontrolnych;
3) ĪąGDQLD pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i SU]HVáXFKLZDQLD
osób w zakresie QLH]EĊGQ\P do ustalenia stanu faktycznego;
4) ĪąGDQLa okazania dokumentów i XGRVWĊSQLHQLD wszelkich danych PDMąF\FK
]ZLą]HN z SUREOHPDW\Ną kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, PDUV]DáHN województwa lub osoby przez nich XSRZDĪQLRQH Vą uprawnieni do Z\VWĊSRZDQLD w charakterze
RVNDUĪ\FLHOD publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o
ochronie ĞURGRZLVND
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub PDUV]DáHN województwa wyVWĊSXMą do wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND o SRGMĊFLH odpowiednich G]LDáDĔ EĊGąF\FK w jego kompetencji, MHĪHOL w wyniku kontroli organy
te VWZLHUG]ą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie ĞUodowiska lub Z\VWĊSXMH uzasadnione podejrzenie, ĪH takie naruszenie PRJáR naVWąSLü SU]HND]XMąF GRNXPHQWDFMĊ sprawy.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna oboZLą]DQL Vą XPRĪOLZLü przeprowadzanie kontroli, a w V]F]HJyOQRĞFL dokonanie
F]\QQRĞFL o których mowa w ust. 3.
Art. 380.
1. Z F]\QQRĞFL kontrolnych NRQWUROXMąF\ VSRU]ąG]D SURWRNyá którego jeden egzemplarz GRUĊF]D kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie
fizycznej.
2. 3URWRNyá SRGSLVXMą NRQWUROXMąF\ oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub
kontrolowana osoba fizyczna, którzy PRJą ZQLHĞü do SURWRNRáX ]DVWU]HĪHQLD i
uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania SURWRNRáX przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub NRQWURORZDQą RVREĊ IL]\F]Qą NRQWUROXMąF\ umieszcza o tym Z]PLDQNĊ
w protokole, a RGPDZLDMąF\ podpisu PRĪH w terminie 7 dni, przeGVWDZLü swoje
stanowisko na SLĞPLH wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, VWDURĞFLH
lub PDUV]DáNRZL województwa.
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Art. 381. (uchylony).
Art. 382.
1. -HĪHOL przepis ustawy nie stanowi inaczej, ZáDĞFLZ\ miejscowo do prowadzenia
sprawy, w rozumieniu Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego, jest organ
ZáDĞFLZ\ ze Z]JOĊGX na SRáRĪHQLH QLHUXFKRPRĞFL na której terenie planuje VLĊ
lub realizuje SU]HGVLĊZ]LĊFLH ]ZLą]DQH z przedmiotem SRVWĊSRZDQLD
2. -HĪHOL QLHUXFKRPRĞü o której mowa w ust. 1, SRáRĪRQD jest na terenie G]LDáDQLD
ZLĊFHM QLĪ jednego organu, ZáDĞFLZ\ jest organ, na którego terenie G]LDáDQLD
znajduje VLĊ ZLĊNV]D F]ĊĞü QLHUXFKRPRĞFL organ ten wydaje przewidziane prawem decyzje w uzgodnieniu z SR]RVWDá\PL ZáDĞFLZ\PL organami.
Art. 383.
1. Wymogu uzgodnienia lub opiniowania przez organ ochrony ĞURGRZLVND nie stosuje VLĊ MHĪHOL organ ZáDĞFLZ\ do prowadzenia SRVWĊSRZDQLD w sprawie jest
MHGQRF]HĞQLH organem X]JDGQLDMąF\P lub RSLQLXMąF\P
2. Wymogu uzgodnienia lub opiniowania przez organ ochrony ĞURGRZLVND nie stosuje VLĊ MHĪHOL organem ZáDĞFLZ\P do prowadzenia SRVWĊSRZDQLD w sprawie
jest wojewoda, a organem X]JDGQLDMąF\P lub RSLQLXMąF\P jest starosta.
3. Przepis ust. 1 stosuje VLĊ odpowiednio, MHĪHOL organem X]JDGQLDMąF\P lub opiniuMąF\P jest organ RSUDFRZXMąF\ projekt dokumentu lub ZSURZDG]DMąF\ zmiany
do SU]\MĊWHJR dokumentu.
Art. 384.
:áDĞFLZL ministrowie ]DSHZQLDMą warunki QLH]EĊGQH do realizacji przepisów o
ochronie ĞURGRZLVND przez SRGOHJáH i nadzorowane jednostki organizacyjne.
Art. 385.
1. Minister Obrony Narodowej, w drodze UR]SRU]ąG]HĔ
1) RNUHĞOL organy RGSRZLDGDMąFH za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o
ochronie ĞURGRZLVND w komórkach i jednostkach organizacyjnych podleJá\FK Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych,
XZ]JOĊGQLDMąF VSHF\ILNĊ i charakter ]DGDĔ realizowanych przez te organy;
2) PRĪH RNUHĞOLü w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P do spraw ĞURGRZiska V]F]HJyáRZH sposoby realizacji przepisów o ochronie ĞURGRZLVND w
komórkach i jednostkach organizacyjnych SRGOHJá\FK Ministrowi Obrony
Narodowej albo przez niego nadzorowanych.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ]RVWDQą ustalone:
1) organy RGSRZLDGDMąFH za nadzór;
2) zakres RGSRZLHG]LDOQRĞFL jednostek SRGOHJá\FK i nadzorowanych;
3) SU]\VáXJXMąFH kompetencje w zakresie wykonywanych ]DGDĔ
3. Minister Obrony Narodowej PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]HQLD IRUPĊ zakres, XNáDG techniki i terminy przedstawiania przez jednostki nadzorowane organom nadzorczym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, informacji o istotnym znaczeniu dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie ĞURGRZLVND
4. Minister, Z\GDMąF UR]SRU]ąG]HQLD o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3,
XZ]JOĊGQL VSHF\ILNĊ funkcjonowania 6Lá Zbrojnych:
2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 145/181

1) w zakresie eksploatowania charakterystycznej infrastruktury;
2) w toku G]LDáDOQRĞFL szkoleniowej;
3) w toku innej szczególnej G]LDáDOQRĞFL PDMąFHM ]ZLą]HN z NRQLHF]QRĞFLą speá
nienia Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND
']LDá II
Instytucje ochrony ĞURGRZLVND
5R]G]LDá 1
Przepisy ogólne
Art. 386.
Instytucjami ochrony ĞURGRZLVND Vą
1) 3DĔVWZRZD Rada Ochrony ĝURGRZLVND
2) komisje do spraw ocen RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR
3) Narodowy Fundusz Ochrony ĝURGRZLVND i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej.
4) (uchylony).
5R]G]LDá 2
3DĔVWZRZD Rada Ochrony ĝURGRZLVND
Art. 387.
Tworzy VLĊ 3DĔVWZRZą 5DGĊ Ochrony ĝURGRZLVND ]ZDQą dalej Ä5DGą´ jako organ
doradczy i opiniodawczy ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND
Art. 388.
Do zakresu G]LDáDQLD Rady QDOHĪ\ opracowywanie dla ministra ZáDĞFLZHJR do spraw
ĞURGRZLVND opinii w sprawach ochrony ĞURGRZLVND a WDNĪH przedstawianie propozycji i wniosków ]PLHU]DMąF\FK do tworzenia warunków ]UyZQRZDĪRQHJR rozwoju i
ochrony ĞURGRZLVND oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.
Art. 389.
:\VWĊSXMąF do Rady o RSLQLĊ minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND GRáąF]D nie]EĊGQH PDWHULDá\
Art. 390.
W VNáDG Rady ZFKRG]ą SU]HZRGQLF]ąF\ dwóch ]DVWĊSFyZ SU]HZRGQLF]ąFHJR sekretarz oraz F]áRQNRZLH w liczbie do 30, SRZRá\ZDQL przez ministra ZáDĞFLZHJR do
spraw ĞURGRZLVND na okres 5 lat VSRĞUyG przedstawicieli nauki, ĞURGRZLVN zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli VDPRU]ąGX gospodarczego.
Art. 391.
1. Wydatki ]ZLą]DQH z G]LDáDOQRĞFLą Rady Vą pokrywane z F]ĊĞFL EXGĪHWX SDĔVWZD
której dysponentem jest minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND
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2. 2EVáXJĊ ELXURZą Rady zapewnia minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND
Art. 392.
&]áRQNRP Rady oraz zapraszanym na posiedzenie specjalistom ]DPLHV]NDá\P poza
PLHMVFRZRĞFLą w której odbywa VLĊ posiedzenie, i ELRUąF\P XG]LDá w posiedzeniu
SU]\VáXJXMą diety oraz zwrot kosztów SRGUyĪ\ i noclegów na zasadach RNUHĞORQ\FK
w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz Z\VRNRĞFL QDOHĪQRĞFL SU]\VáXJXMąF\FK
pracownikom z t\WXáX SRGUyĪ\ VáXĪERZHM na obszarze kraju.
Art. 393.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD
V]F]HJyáRZ\ sposób funkcjonowania 3DĔVWZRZHM Rady Ochrony ĝURGRZLVND
PDMąF na uwadze SRWU]HEĊ sprawnego funkcjonowania Rady.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1 ]RVWDQą ustalone:
1) organizacja Rady;
2) tryb G]LDáDQLD Rady.
5R]G]LDá 3
(uchylony)
5R]G]LDá 4
Finansowanie ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej
Art. 400.
1. Narodowy Fundusz Ochrony ĝURGRZLVND i Gospodarki Wodnej, zwany dalej
„Narodowym Funduszem”, jest SDĔVWZRZą RVREą SUDZQą w rozumieniu art. 9
pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240).
2. Wojewódzkie fundusze ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej, zwane dalej
„wojewódzkimi funduszami”, Vą VDPRU]ąGRZ\PL osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Wojewódzkie fundusze nie Vą wojewódzkimi VDPRU]ąGRZ\PL jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
VDPRU]ąG]LH województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z SyĨQ zm. 23)).
Art. 400a.
1. Finansowanie ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej obejmuje:
1) opracowywanie planów VáXĪąF\FK gospodarowaniu wodami, planów zarzą
dzania ryzykiem powodziowym, planów SU]HFLZG]LDáDQLD skutkom suszy
oraz tworzenie i utrzymanie katastru wodnego;

23)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz.
1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.
675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
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2) SU]HGVLĊZ]LĊFLD ]ZLą]DQH z RFKURQą wód;
3) wspomaganie RVáRQ\ hydrologicznej i meteorologicznej VSRáHF]HĔVWZD oraz
gospodarki, a WDNĪH rozpoznawanie, NV]WDáWRZDQLH i RFKURQĊ zasobów wodnych kraju;
4) wspomaganie realizacji ]DGDĔ w zakresie rozpoznawania, bilansowania i
ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez
VSRáHF]HĔVWZR i JRVSRGDUNĊ
5) wspomaganie realizacji ]DGDĔ modernizacyjnych i inwestycyjnych, VáXĪą
cych ochronie ĞURGRZLVND i gospodarce wodnej, w tym GRW\F]ąF\FK instalacji lub XU]ąG]HĔ ochrony przeciwpowodziowej i obiektów PDáHM retencji
wodnej;
6) G]LDáDQLD z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23–25 UR]SRU]ąG]HQLD (WE)
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w
sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1),
oraz wspomaganie realizacji ]DGDĔ SU]HFLZG]LDáDMąF\FK nielegalnemu
przemieszczaniu odpadów;
7) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
8) SU]HGVLĊZ]LĊFLD ]ZLą]DQH z JRVSRGDUNą odpadami;
8a) wykonywanie EDGDĔ i pomiarów ]ZLą]DQ\FK z odpadami, prowadzenie poVWĊSRZDĔ administracyjnych oraz uczestniczenie w SRVWĊSRZDQLDFK przed
VąGDPL
9) SU]HGVLĊZ]LĊFLD ]ZLą]DQH z RFKURQą powierzchni ziemi;
10) wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca
2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz.
856 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1693);
11) badania i upowszechnianie ich wyników oraz SRVWĊS techniczny w zakresie
ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej;
12) rozwój SU]HP\VáX produkcji ĞURGNyZ technicznych i aparatury kontrolnopomiarowej, VáXĪąF\FK ochronie ĞURGRZLVND i gospodarce wodnej;
13) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i RĞURGNyZ przetwarzania informacji, VáXĪąF\FK badaniu stanu ĞURGRZLVND
14) system kontroli wnoszenia przewidzianych XVWDZą RSáDW za korzystanie ze
ĞURGRZLVND w V]F]HJyOQRĞFL tworzenie baz danych podmiotów korzystają
cych ze ĞURGRZLVND RERZLą]DQ\FK do ponoszenia RSáDW
15) wspomaganie realizacji ]DGDĔ SDĔVWZRZHJR monitoringu ĞURGRZLVND innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz EDGDĔ stanu ĞURGRZLVND a
WDNĪH systemów pomiarowych ]XĪ\FLD wody i FLHSáD
16) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych ]ZLą]DQ\FK z
GRVWĊSHP do informacji o ĞURGRZLVNX
17) G]LDáDQLD SROHJDMąFH na zapobieganiu i likwidowaniu SRZDĪQ\FK awarii oraz
szkód górniczych, a WDNĪH ich skutków;
18) prowadzenie obserwacji terenów ]DJURĪRQ\FK ruchami masowymi ziemi
oraz terenów, na których Z\VWĊSXMą te ruchy;
19) SU]HFLZG]LDáDQLH NOĊVNRP Ī\ZLRáRZ\P i likwidowanie ich skutków dla ĞUodowiska;
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20) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia ĞURGRZLVND lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie PRĪQD XVWDOLü podmiotu za nie odpowiedzialnego;
21) SU]HGVLĊZ]LĊFLD ]ZLą]DQH z RFKURQą powietrza;
22) wspomaganie wykorzystania lokalnych ĨUyGHá energii odnawialnej oraz
wprowadzania bardziej przyjaznych dla ĞURGRZLVND QRĞQLNyZ energii;
23) wspomaganie G]LDáDOQRĞFL ]ZLą]DQHM z wytwarzaniem biokomponentów i
biopaliw FLHNá\FK
24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
25) G]LDáDQLD z zakresu rolnictwa ekologicznego EH]SRĞUHGQLR RGG]LDáXMąFH na
stan gleby, powietrza i wód, w V]F]HJyOQRĞFL prowadzenie gospodarstw rolnych SURGXNXMąF\FK metodami ekologicznymi SRáRĪRQ\FK na obszarach
SRGOHJDMąF\FK ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;
26) G]LDáDQLD ]ZLą]DQH z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów,
EĊGąF\FK przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
27) opracowywanie planów ochrony dla obszarów SRGOHJDMąF\FK ochronie na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego;
28) SU]HGVLĊZ]LĊFLD ]ZLą]DQH z RFKURQą i przywracaniem chronionych gatunków URĞOLQ lub ]ZLHU]ąW
29) SU]HGVLĊZ]LĊFLD ]ZLą]DQH z RFKURQą przyrody, w tym XU]ąG]DQLH i utrzymanie terenów zieleni, ]DGU]HZLHĔ ]DNU]HZLHĔ oraz parków;
30) zadania ]ZLą]DQH ze ]ZLĊNV]DQLHP OHVLVWRĞFL kraju oraz zapobieganiem
szkodom w lasach i OLNZLGDFMą tych szkód, spowodowanych przez czynniki
biotyczne i abiotyczne;
31) SURILODNW\NĊ ]GURZRWQą dzieci ]DPLHV]NDá\FK na obszarach, na których wyVWĊSXMą przekroczenia standardów MDNRĞFL ĞURGRZLVND
32) HGXNDFMĊ HNRORJLF]Qą oraz propagowanie G]LDáDĔ proekologicznych i zasady
]UyZQRZDĪRQHJR rozwoju;
33) przygotowywanie i REVáXJĊ konferencji krajowych i PLĊG]\QDURGRZ\FK z
zakresu ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej;
34) G]LDáDQLD z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych GRVWĊSQ\FK technikach oraz G]LDáDQLD ]ZLą]DQH z UHMHVWUDFMą i DQDOL]ą
wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych SR]ZROHĔ
zintegrowanych, o których mowa w art. 206 i 212;
35) opracowywanie i ZGUDĪDQLH nowych technik i technologii w zakresie ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej, w V]F]HJyOQRĞFL GRW\F]ąF\FK ograniczania emisji i ]XĪ\FLD wody, a WDNĪH efektywnego wykorzystywania paliw;
36) wydatki na nabywanie, utrzymanie, REVáXJĊ i zabezpieczenie specjalistycznego VSU]ĊWX i XU]ąG]HĔ technicznych, VáXĪąF\FK wykonywaniu G]LDáDĔ na
rzecz ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej;
37) wojewódzkie programy ochrony ĞURGRZLVND programy ochrony powietrza,
plany G]LDáDĔ krótkoterminowych, programy ochrony przed KDáDVHP programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami,
plany gospodarowania wodami oraz krajowy program oczyszczania ĞFLHNyZ
komunalnych, a WDNĪH wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów;
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38) ZVSyáILQDQVRZDQLH projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i dziaáDĔ realizowanych z XG]LDáHP ĞURGNyZ SRFKRG]ąF\FK z Unii Europejskiej
QLHSRGOHJDMąF\FK zwrotowi;
39) przygotowywanie dokumentacji SU]HGVLĊZ]LĊü z zakresu ochrony ĞURGRZiska i gospodarki wodnej, które PDMą E\ü ZVSyáILQDQVRZDQH ze ĞURGNyZ poFKRG]ąF\FK z Unii Europejskiej QLHSRGOHJDMąF\FK zwrotowi;
40) ZVSyáILQDQVRZDQLH projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i dziaáDĔ realizowanych z XG]LDáHP ĞURGNyZ bezzwrotnych pozyskiwanych w
ramach ZVSyáSUDF\ z organizacjami PLĊG]\QDURGRZ\PL oraz ZVSyáSUDF\
dwustronnej;
41) ZVSyáILQDQVRZDQLH SU]HGVLĊZ]LĊü z zakresu ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach RNUHĞORQ\FK w ustawie z dnia 19
grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr
19, poz. 100);
41a) SU]HGVLĊZ]LĊFLD ]ZLą]DQH z ZGUDĪDQLHP i funkcjonowaniem systemu eko]DU]ąG]DQLD i audytu (EMAS);
42) inne zadania VáXĪąFH ochronie ĞURGRZLVND i gospodarce wodnej, Z\QLNDMąFH
z zasady ]UyZQRZDĪRQHJR rozwoju i polityki ekologicznej SDĔVWZD
2. Minister ZáDĞFLwy do spraw ĞURGRZLVND PRĪH RNUHĞOLü w drodze UR]SRU]ąG]enia, V]F]HJyáRZH warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu
ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej ze ĞURGNyZ SR]RVWDMąF\FK w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, XZ]JOĊGQLDMąF koQLHF]QRĞü zapewnienia SU]HMU]\VWRĞFL udzielania tej pomocy oraz zapewnienia
]JRGQRĞFL udzielanej pomocy z warunkami jej GRSXV]F]DOQRĞFL
Art. 400b.
1. Celem G]LDáDQLD Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony ĞURGRZLVND i
gospodarki wodnej w zakresie RNUHĞORQ\P w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1
i 4–6.
2. Celem G]LDáDQLD wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony ĞURGRZLVND i
gospodarki wodnej w zakresie RNUHĞORQ\P w art. 400a ust. 1 pkt 1–9 i 11–42.
3. Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych
inwestycji RNUHĞORQH w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
4. Krajowy operator systemu zielonych inwestycji PRĪH SRZLHU]Dü wojewódzkim
funduszom, na podstawie SRUR]XPLHĔ wykonywanie F]\QQRĞFL VNáDGDMąF\FK VLĊ
na UHDOL]DFMĊ ]DGDĔ o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7a i 9 ustawy z dnia 17
lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji, SRQRV]ąF RGSRZLHG]LDOQRĞü za ich F]\QQRĞFL jak za swoje ZáDVQH
5. Porozumienia, o których mowa w ust. 4, RNUHĞODMą w V]F]HJyOQRĞFL zakres czynQRĞFL wykonywanych przez wojewódzkie fundusze oraz sposób pokrywania
przez Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji kosztów ponoszonych
przez wojewódzkie fundusze na wykonywanie tych F]\QQRĞFL
Art. 400c.
1. Organami Narodowego Funduszu Vą Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu i
=DU]ąG Narodowego Funduszu.
2. 2EVáXJĊ Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i =DU]ądu Narodowego Funduszu zapewnia Biuro Narodowego Funduszu.
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Art. 400d.
1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie ZLĊFHM QLĪ 12 osób.
2. 6NáDG i VWUXNWXUĊ Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ustala, w drodze zaU]ąG]HQLD minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND XZ]JOĊGQLDMąF w VNáDG]LH
Rady Nadzorczej:
1) dwóch przedstawicieli strony VDPRU]ąGRZHM Komisji Wspólnej 5]ąGX i SaPRU]ąGX Terytorialnego;
2) przedstawiciela ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych;
3) przedstawiciela ministra ZáDĞFLZHJR do spraw gospodarki;
4) przedstawiciela ministra ZáDĞFLZHJR do spraw rozwoju regionalnego;
5) przedstawiciela organizacji ekologicznych o ]DVLĊJX ogólnokrajowym, które
SRVLDGDMą struktury organizacyjne na terenie FDáHJR kraju, ]JáRV]RQHJR
przez te organizacje i FLHV]ąFHJR VLĊ poparciem QDMZLĊNV]HM liczby tych organizacji.
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RJáDV]D w prasie o ]DVLĊJX ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej XU]ĊGX REVáXJXMąFHJR ministra
ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND UR]SRF]ĊFLH procedury ]JáDV]DQLD kandydatów
na przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej Narodowego
Funduszu, ZVND]XMąF MHGQRF]HĞQLH miejsce i 30-dniowy termin ich ]JáDV]DQLD
4. Organizacje ekologiczne GRNRQXMą ]JáRV]HQLD o którym mowa w ust. 3, w formie pisemnej.
5. W razie QLH]JáRV]HQLD przedstawicieli przez VWURQĊ VDPRU]ąGRZą Komisji
Wspólnej 5]ąGX i 6DPRU]ąGX Terytorialnego lub organizacje ekologiczne minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND PRĪH GHOHJRZDü na ich miejsce swoich
przedstawicieli.
6. &]áRQNyZ Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu SRZRáXMH i RGZRáXMH minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND XZ]JOĊGQLDMąF stanowiska podmiotów, o
których mowa w ust. 2.
7. 3U]HZRGQLF]ąFHJR Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu wyznacza minister
ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND
8. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD wynagrodzenie F]áRQNyZ Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu za XG]LDá w
pracach Rady, NLHUXMąF VLĊ przepisami o wynagrodzeniu F]áRQNyZ rad nadzorczych VSyáHN Skarbu 3DĔVWZD
Art. 400e.
1. Organami wojewódzkich funduszy Vą rady nadzorcze wojewódzkich funduszy i
]DU]ąG\ wojewódzkich funduszy.
2. 2EVáXJĊ rad nadzorczych wojewódzkich funduszy i ]DU]ąGyZ wojewódzkich
funduszy ]DSHZQLDMą biura wojewódzkich funduszy.
Art. 400f.
1. Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy OLF]ą po 7 osób.
2. W VNáDG rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ZFKRG]ą
1) regionalni dyrektorzy ochrony ĞURGRZLVND albo ich ]DVWĊSF\ EĊGąF\ regionalnymi konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony
ĞURGRZLVND albo ich ]DVWĊSF\
2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 151/181

2) SU]HZRGQLF]ąF\ regionalnych rad ochrony przyrody albo ich ]DVWĊSF\ albo
SU]HZRGQLF]ąF\ regionalnych komisji do spraw ocen RGG]LDá\ZDQLD na ĞUodowisko albo ich ]DVWĊSF\
3) przewRGQLF]ąF\ komisji ZáDĞFLZ\FK do spraw ĞURGRZLVND sejmików województw albo ich ]DVWĊSF\
4) dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony ĞURGRZiska XU]ĊGyZ PDUV]DáNRZVNLFK
5) przedstawiciele organizacji ekologicznych ]JáRV]HQL przez organizacje dziaáDMąFH i SRVLDGDMąFH struktury organizacyjne na terenie danego województwa
i FLHV]ąF\ VLĊ poparciem QDMZLĊNV]HM liczby tych organizacji;
6) przedstawiciele VDPRU]ąGyZ gospodarczych wybrani przez sejmiki województw VSRĞUyG kandydatów ]JáRV]Rnych przez VDPRU]ąG\ gospodarcze;
7) SU]HZRGQLF]ąF\ rad wyznaczeni przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞUodowiska VSRĞUyG pracowników Biura Narodowego Funduszu lub XU]ĊGX obVáXJXMąFHJR ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND
3. 0DUV]DáNRZLH województw RJáDV]DMą w prasie o ]DVLĊJX regionalnym oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej XU]ĊGX PDUV]DáNRZVNLHJR UR]SRF]ĊFLH procedury ]JáDV]DQLD kandydatów na przedstawicieli organizacji ekologicznych w radach nadzorczych wojewódzkich funduszy, ZVND]XMąF jednoczeĞQLH miejsce i
30-dniowy termin ich ]JáDV]DQLD
4. Organizacje ekologiczne GRNRQXMą ]JáRV]HQLD o którym mowa w ust. 3, w formie pisemnej.
5. W razie ]JáRV]HQLD przez organizacje ekologiczne ZLĊFHM QLĪ jednego kandydata
wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznych VSRĞUyG ]JáRV]RQ\FK kandydatów GRNRQXMą sejmiki województw.
6. W razie QLH]JáRV]HQLD przez organizacje ekologiczne ĪDGQHJR kandydata, zgodnie z trybem RNUHĞORQ\P w ust. 3, przedstawicieli organizacji ekologicznych
ZVND]XMą komisje ZáDĞFLZH do spraw ĞURGRZLVND sejmików województw.
7. &]áRQNyZ rad nadzorczych wojewódzkich funduszy SRZRáXMą i RGZRáXMą
XZ]JOĊGQLDMąF stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 2, sejmiki województw, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 8 i 9.
8. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLska RGZRáXMH F]áRQNyZ rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy, MHĪHOL przestali oni SHáQLü funkcje, o których mowa w
ust. 2 pkt 1 i 2.
9. =DU]ąG\ województw LQIRUPXMą QLH]ZáRF]QLH sejmiki województw o zaprzestaniu SHáQLHQLD funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 4, przez F]áRQNyZ rad nadzorczych wojewódzkich funduszy.
10. 6]F]HJyáRZH warunki wynagradzania F]áRQNyZ rad nadzorczych wojewódzkich
funduszy za XG]LDá w pracach rady oraz Z\VRNRĞü wynagrodzenia F]áRQNyZ rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy za XG]LDá w pracach rady XVWDODMą ]DU]ąG\
województw.
Art. 400g.
&]áRQNRP Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ]DPLHV]NDá\P poza PLHMVFRZRĞFLą w której odbywa VLĊ posiedzenie, i
ELRUąF\P XG]LDá w posiedzeniu SU]\VáXJXMH prawo do zwrotu kosztów SRGUyĪ\ i noclegów na warunkach RNUHĞORQ\FK w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2
Kodeksu pracy.
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Art. 400h.
1. Do ]DGDĔ Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz rad nadzorczych wojewódzkich funduszy QDOHĪ\ odpowiednio:
1) ustalanie kryteriów wyboru SU]HGVLĊZ]LĊü finansowanych ze ĞURGNyZ Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
2) zatwierdzanie wniosków =DU]ąGX Narodowego Funduszu oraz ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy w sprawach emisji obligacji ZáDVQ\FK oraz ]DFLąJDQLD
kredytów i SRĪ\F]HN
3) zatwierdzanie wniosków =DU]ąGX Narodowego Funduszu oraz ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy o udzielenie SRĪ\F]HN i dotacji, których ZDUWRĞü jednostkowa przekracza:
a) w przypadku SRĪ\F]NL lub dotacji z Narodowego Funduszu – równoZDUWRĞü odpowiednio kwoty 1 000 000 euro lub 500 000 euro,
b) w przypadku SRĪ\F]NL lub dotacji z wojewódzkiego funduszu – 0,5%
przychodów uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim;
4) zatwierdzanie rocznych VSUDZR]GDĔ =DU]ąGX Narodowego Funduszu oraz
]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy z G]LDáDOQRĞFL i rocznych VSUDZR]GDĔ finansowych Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
5) ustalanie zasad wynagradzania F]áRQNyZ =DU]ąGX Narodowego Funduszu i
pracowników Biura Narodowego Funduszu oraz F]áRQNyZ ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy i pracowników biur wojewódzkich funduszy;
6) kontrola G]LDáDOQRĞFL =DU]ąGX Narodowego Funduszu i ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy;
7) VNáDGDQLH w terminie do dnia 30 kwietnia NDĪGHJR roku kalendarzowego,
VSUDZR]GDĔ z G]LDáDOQRĞFL
a) Narodowego Funduszu – ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND
b) wojewódzkich funduszy – ZáDĞFLZHPX ]DU]ąGRZL województwa oraz
ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND
1a. Roczne sprawozdanie z G]LDáDOQRĞFL wojewódzkiego funduszu RJáDV]D VLĊ w
wojewódzkim dzienniku XU]ĊGRZ\P
2. Do ]DGDĔ Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu QDOHĪ\ WDNĪH
1) przedstawianie ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND oraz ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej
strategii G]LDáDQLD Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
2) uchwalanie, raz na 4 lata, wspólnej strategii G]LDáDQLD Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku SRSU]HG]DMąFHJR
pierwszy rok REMĊW\ Wą VWUDWHJLą
3) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii G]LDáDQLD Narodowego Funduszu, wynikaMąFHM ze wspólnej strategii G]LDáDQLD Narodowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy, do dnia 30 ZU]HĞQLD roku SRSU]HG]DMąFHJR pierwszy rok REMĊW\ Wą
VWUDWHJLą
4) uchwalanie, na podstawie polityki ekologicznej SDĔVWZD i list SU]HGVLĊZ]LĊü
priorytetowych SU]HGNáDGDQ\FK przez wojewódzkie fundusze, planu G]LDáDlQRĞFL i zatwierdzanie list priorytetowych programów Narodowego Funduszu, do dnia 31 stycznia NDĪGHJR roku; listy programów priorytetowych w
F]ĊĞFL GRW\F]ąFHM gospodarki wodnej Z\PDJDMą uzgodnienia z Prezesem
Krajowego =DU]ąGX Gospodarki Wodnej;
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5) uchwalanie projektów rocznych planów finansowych;
6) uchwalanie planu finansowego w XNáDG]LH zadaniowym;
7) ustalanie zasad udzielania i umarzania SRĪ\F]HN oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji;
8) zatwierdzanie wniosków =DU]ąGX Narodowego Funduszu o udzielenie porĊ
F]HĔ MHĪHOL ]RERZLą]DQLH z tego W\WXáX przekracza UyZQRZDUWRĞü kwoty 1
000 000 euro;
9) zatwierdzanie wniosków =DU]ąGX Narodowego Funduszu w sprawach nabywania obligacji, obejmowania lub nabywania akcji i XG]LDáyZ w VSyáNDFK
oraz wnoszenia XG]LDáyZ do VSyáHN
10) dokonywanie wyboru podmiotu ZáDĞFLZHJR do badania sprawozdania finansowego.
3. Do ustalania Z\VRNRĞFL i sposobu pobierania RSáDW\ prowizyjnej z W\WXáX udzielania SRUĊF]HĔ VSáDW\ kredytów oraz zwrotu ĞURGNyZ SRFKRG]ąF\FK ze ĨUyGHá
zagranicznych, przeznaczonych na UHDOL]DFMĊ ]DGDĔ w zakresie ochrony ĞURGRZiska i gospodarki wodnej, stosuje VLĊ odpowiednio przepisy o SRUĊF]HQLDFK i
gwarancjach udzielanych przez Skarb 3DĔVWZD oraz niektóre osoby prawne.
4. Do ]DGDĔ rad nadzorczych wojewódzkich funduszy QDOHĪ\ WDNĪH
1) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii G]LDáDQLD wojewódzkich funduszy, wyniNDMąF\FK ze wspólnej strategii G]LDáDQLD Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z XZDUXQNRZDĔ regionalnych, do dnia 30 ZU]HĞQLD
roku SRSU]HG]DMąFHJR pierwszy rok REMĊW\ tymi strategiami;
2) uchwalanie, w oparciu o SROLW\NĊ HNRORJLF]Qą SDĔVWZD strategie G]LDáDQLD
wojewódzkich funduszy i wojewódzkie programy ochrony ĞURGRZLVND planów G]LDáDOQRĞFL wojewódzkich funduszy, do dnia 30 listopada NDĪGHJR roku, na rok QDVWĊSQ\
3) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca NDĪGHJR roku, na rok QDVWĊSQ\ list przedVLĊZ]LĊü priorytetowych wojewódzkich funduszy, po ]DVLĊJQLĊFLX opinii
Narodowego Funduszu w zakresie finansowania SU]HGVLĊZ]LĊü z XG]LDáHP
ĞURGNyZ SRFKRG]ąF\FK z Unii Europejskiej QLHSRGOHJDMąF\FK zwrotowi oraz
po uzgodnieniu z ZáDĞFLZ\P dyrektorem regionalnego zar]ąGX gospodarki
wodnej w zakresie finansowania SU]HGVLĊZ]LĊü GRW\F]ąF\FK gospodarki
wodnej na terenie regionu wodnego;
4) uchwalanie rocznych planów finansowych;
5) ustalanie zasad udzielania i umarzania SRĪ\F]HN oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji;
6) dokonywanie wyboru podmiotu ZáDĞFLZHJR do badania sprawozdania finansowego;
7) zatwierdzanie wniosków ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy w sprawach nabywania lub zbywania QLHUXFKRPRĞFL
Art. 400i.
1. =DU]ąG Narodowego Funduszu liczy od 3 do 5 osób.
2. =DU]ąG Narodowego Funduszu VWDQRZLą
1) Prezes =DU]ąGX Narodowego Funduszu SRZRá\ZDQ\ przez ministra ZáDĞFiwego do spraw ĞURGRZLVND VSRĞUyG osób Z\áRQLRQ\FK w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, oraz RGZRá\ZDQ\ przez ministra ZáDĞFLZHJR do
spraw ĞURGRZLVND – na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu;
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2) ]DVWĊSF\ Prezesa =DU]ąGX Narodowego Funduszu SRZRá\ZDQL przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND VSRĞUyG osób Z\áRQLRQ\FK w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, oraz RGZRá\ZDQL przez ministra ZáaĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND – na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu.
3. 3RZRáDQLH o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi QDZLą]DQLH stosunku pracy
na podstawie SRZRáDQLD w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4. Stanowisko Prezesa =DU]ąGX Narodowego Funduszu PRĪH ]DMPRZDü osoba, która:
1) posiada W\WXá zawodowy magistra lub UyZQRU]ĊGQ\
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z SHáQL praw publicznych;
4) nie E\áD skazana prawomocnym wyrokiem za XP\ĞOQH SU]HVWĊSVWZR lub
XP\ĞOQH SU]HVWĊSVWZR skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni VWDĪ pracy, w tym co najmniej 3-letni VWDĪ pracy
na stanowisku kierowniczym;
7) posiada Z\NV]WDáFHQLH i ZLHG]Ċ z zakresu spraw QDOHĪąF\FK do ZáDĞFLZRĞFL
Narodowego Funduszu.
5. ,QIRUPDFMĊ o naborze na stanowisko Prezesa =DU]ąGX Narodowego Funduszu
RJáDV]D VLĊ przez umieszczenie RJáRV]HQLD w miejscu powszechnie GRVWĊSQ\P w
siedzibie Narodowego Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. 2JáRV]HQLH powinno ]DZLHUDü
1) QD]ZĊ i adres Narodowego Funduszu;
2) RNUHĞOHQLH stanowiska;
3) wymagania ]ZLą]DQH ze stanowiskiem Z\QLNDMąFH z przepisów prawa;
4) zakres ]DGDĔ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce VNáDGDQLD dokumentów;
7) LQIRUPDFMĊ o metodach i technikach naboru.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie PRĪH E\ü krótszy QLĪ 10 dni od dnia
opublikowania RJáRV]HQLD w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
7. Nabór na stanowisko Prezesa =DU]ąGX Narodowego Funduszu przeprowadza Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu. W toku naboru ocenia VLĊ GRĞZLDGF]HQLH
zawodowe kandydata, ZLHG]Ċ QLH]EĊGQą do wykonywania ]DGDĔ na stanowisku,
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, PRĪH E\ü
dokonana na zlecenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu przez RVREĊ nieEĊGąFą F]áRQNLHP Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
9. &]áRQHN Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz osoba, o której mowa w
ust. 8, PDMą RERZLą]HN zachowania w tajemnicy informacji GRW\F]ąF\FK osób
XELHJDMąF\FK VLĊ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
10. W toku naboru Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Z\áDQLD nie ZLĊFHM QLĪ 3
kandydatów, których przedstawia ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND
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11. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu VSRU]ąG]D
SURWRNyá ]DZLHUDMąF\
1) QD]ZĊ i adres Narodowego Funduszu;
2) RNUHĞOHQLH stanowiska, na które E\á prowadzony nabór, oraz OLF]EĊ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie ZLĊFHM QLĪ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych ZHGáXJ poziomu VSHáQLDQLD przez nich Z\PDJDĔ RNUHĞORQ\FK w
RJáRV]HQLX o naborze;
4) LQIRUPDFMĊ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyáRQLHQLD kandydata.
12. Wynik naboru RJáDV]D VLĊ QLH]ZáRF]QLH przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) QD]ZĊ i adres Narodowego Funduszu;
2) RNUHĞOHQLH stanowiska, na które E\á prowadzony nabór;
3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo LQIRUPDFMĊ o QLHZ\áRQLHQLX
kandydata.
13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RJáRV]HQLD o naborze oraz o wyniku tego naboru jest EH]SáDWQH
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2
pkt 2, stosuje VLĊ odpowiednio przepisy ust. 4–13.
15. Funkcji F]áRQND =DU]ąGX Narodowego Funduszu nie PRĪQD áąF]\ü z zatrudnieniem w administracji U]ąGRZHM lub VDPRU]ąGRZHM z F]áRQNRVWZHP w radach
nadzorczych VSyáHN z XG]LDáHP Skarbu 3DĔVWZD F]áRQNRVWZHP w radach nadzorczych VSyáHN z XG]LDáHP jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego, a WDNĪH z mandatem SRVáD senatora lub radnego jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego.
16. Prezes =DU]ąGX Narodowego Funduszu reprezentuje Narodowy Fundusz na zeZQąWU] GRNRQXMąF wszystkich F]\QQRĞFL prawnych w zakresie praw i RERZLązków PDMąWNRZ\FK Narodowego Funduszu, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 400k ust. 4.
17. Prezes =DU]ąGX Narodowego Funduszu dokonuje F]\QQRĞFL w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura Narodowego Funduszu.
18. Prezes =DU]ąGX Narodowego Funduszu zatrudnia pracowników Biura Narodowego Funduszu na stanowiskach kierowniczych po ]DVLĊJQLĊFLX opinii =DU]ąGX
Narodowego Funduszu.
Art. 400j.
1. =DU]ąG\ wojewódzkich funduszy OLF]ą od 2 do 5 osób.
2. =DU]ąG\ wojewódzkich funduszy VWDQRZLą
1) prezesi ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy,
2) ]DVWĊSF\ prezesów ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy
– SRZRá\ZDQL i RGZRá\ZDQL przez ]DU]ąG\ województw, na wniosek rad nadzorczych wojewódzkich funduszy.
3. 3RZRáDQLH o którym mowa w ust. 2, stanowi QDZLą]DQLH stosunku pracy na podstawie SRZRáDQLD w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
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4. Funkcji F]áRQND ]DU]ąGX wojewódzkiego funduszu nie PRĪQD áąF]\ü z zatrudnieniem w administracji U]ąGRZHM lub VDPRU]ąGRZHM F]áRQNRVWZHP w radach nadzorczych VSyáHN z XG]LDáHP Skarbu 3DĔVWZD F]áRQNRVWZHP w radach nadzorczych VSyáHN z XG]LDáHP jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego, a WDNĪH z mandatem SRVáD senatora lub radnego jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego.
5. Prezesi ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy UHSUH]HQWXMą wojewódzkie fundusze
na ]HZQąWU] GRNRQXMąF wszystkich F]\QQRĞFL prawnych w zakresie praw i oboZLą]NyZ PDMąWNRZ\FK wojewódzkich funduszy, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 400k ust.
5.
6. Prezesi ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy GRNRQXMą F]\QQRĞFL w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biur wojewódzkich funduszy.
7. Prezesi ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy ]DWUXGQLDMą pracowników biur wojewódzkich funduszy na stanowiskach kierowniczych po ]DVLĊJQLĊFLX opinii zaU]ąGyZ wojewódzkich funduszy.
Art. 400k.
1. Do ]DGDĔ =DU]ąGX Narodowego Funduszu i ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy
QDOHĪ\ odpowiednio:
1) opracowywanie projektów planów G]LDáDOQRĞFL Narodowego Funduszu i
planów G]LDáDOQRĞFL wojewódzkich funduszy, których F]ĊĞFLDPL Vą plany finansowe;
2) opracowywanie projektów rocznych planów finansowych;
3) dokonywanie wyboru SU]HGVLĊZ]LĊü do finansowania ze ĞURGNyZ Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
4) gospodarowanie ĞURGNDPL Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, z ]DVWU]HĪHQLHP uprawniHĔ Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i
rad nadzorczych wojewódzkich funduszy;
5) kontrolowanie wykorzystania SRĪ\F]HN i dotacji przyznanych ze ĞURGNyZ
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej HIHNW\ZQRĞFL funkcjonowania
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
7) VNáDGDQLH Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu i radom nadzorczym
wojewódzkich funduszy VSUDZR]GDĔ z G]LDáDOQRĞFL Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy.
2. Do ]DGDĔ =DU]ąGX Narodowego Funduszu QDOHĪ\ WDNĪH
1) opracowywanie projektów wspólnej strategii G]LDáDQLD Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po ]DVLĊJQLĊFLX opinii ministra ZáDĞFLZHJR do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra ZáDĞFLZHJR do spraw gospodarki co do zawartych w
nich XVWDOHĔ
2) opracowywanie projektów planów finansowych w XNáDG]LH zadaniowym;
3) VSRU]ąG]DQLH i przekazywanie *áyZQHPX Inspektorowi Ochrony ĝURGRZiska kwartalnych informacji o podmiotach ZSáDFDMąF\FK RSáDW\ o których
mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202, z SyĨQ zm.24)), z podaniem nazwy, oznaczenia siedziby i
24)

Zmiany wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr
176, poz. 1236 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664.
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adresu albo imienia, nazwiska i adresu tych podmiotów oraz Z\VRNRĞFL
kwoty ZSáDFRQHM z W\WXáX danej RSáDW\ w terminie do NRĔFD PLHVLąFD po zaNRĔF]HQLX NZDUWDáX którego GRW\F]ą te informacje;
[4) VSRU]ąG]DQLH i przekazywanie ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZiska zbiorczej informacji o:
a) zgromadzonych ZSá\ZDFK z W\WXáX RSáDW o których mowa w art. 12 ust.
2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów
wycofanych z eksploatacji, które ]RVWDá\ SU]\MĊWH do stacji GHPRQWDĪX
c) masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a WDNĪH masie przeznaczonych do
ponownego XĪ\FLD przedmiotów Z\SRVDĪHQLD i F]ĊĞFL wymontowanych
z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
d) (uchylona),
e) uzyskanych w skali kraju poziomach odzysku i recyklingu,
f) stacjach GHPRQWDĪX które X]\VNDá\ dofinansowanie,
g) gminach, które X]\VNDá\ dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
h) powiatach, które X]\VNDá\ dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
– w terminie do dnia 30 czerwca QDVWĊSQHJR roku za poprzedni rok kalendarzowy;
5) VSRU]ąG]DQLH i przekazywanie ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND
zbiorczej informacji o zgromadzonych ZSá\ZDFK z W\WXáX RSáDW o których
mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
]XĪ\W\P VSU]ĊFLH elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z
2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666), oraz kar SLHQLĊĪ
nych, o których mowa w art. 80 ust. 1–9 tej ustawy, w terminie do dnia 30
czerwca QDVWĊSQHJR roku za poprzedni rok kalendarzowy.]
<4) VSRU]ąG]DQLH i przekazywanie ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞUodowiska, w terminie do dnia 30 czerwca QDVWĊSQHJR roku za poprzedni
rok kalendarzowy, zbiorczej informacji o:
a) zgromadzonych ZSá\ZDFK z W\WXáX RSáDW o których mowa w art. 12
ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr
25, poz. 202, z SyĨQ zm. 25)),
b) stacjach GHPRQWDĪX które RWU]\PDá\ dofinansowanie,
c) gminach, które X]\VNDá\ dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
d) powiatach, które X]\VNDá\ dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
5) VSRU]ąG]DQLH i przekazywanie ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGowiska zbiorczej informacji o zgromadzonych ZSá\ZDFK z W\WXáX RSáDW o
których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29
25)

Zmiany wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr
176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 28, poz.
145 i Nr 76, poz. 489, z 2011 r. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 1448.
2013-09-25
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lipca 2005 r. o ]XĪ\W\P VSU]ĊFLH elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495, z SyĨQ zm. 26)) oraz kar SLHQLĊĪQ\FK o których mowa
w art. 80 ust. 2–9 tej ustawy, w terminie do dnia 30 czerwca QDVWĊSQHJR
roku za poprzedni rok kalendarzowy.>
3. Do ]DGDĔ ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy QDOHĪ\ WDNĪH
1) opracowywanie projektów strategii G]LDáDQLD wojewódzkich funduszy;
2) VSRU]ąG]DQLH i przekazywanie *áyZQHPX Inspektorowi Ochrony ĝURGRZiska kwartalnych informacji o SU]HGVLĊELRUFDFK ZSáDFDMąF\FK RSáDW\ o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ]XĪ\W\P
VSU]ĊFLH elektrycznym i elektronicznym, z podaniem firmy, oznaczenia siedziby i adresu tych SU]HGVLĊELRUFyZ oraz Z\VRNRĞFL kwoty ZSáDFRQHM z tyWXáX danej RSáDW\ w terminie do NRĔFD PLHVLąFD po ]DNRĔF]HQLX NZDUWDáX
którego GRW\F]ą te informacje.
4. Do dokonywania F]\QQRĞFL prawnych w zakresie praw i RERZLą]NyZ PDMąWNowych Narodowego Funduszu, oprócz Prezesa =DU]ąGX Narodowego Funduszu,
Vą XSRZDĪQLRQH dwie osoby, G]LDáDMąFH áąF]QLH VSRĞUyG
1) SR]RVWDá\FK F]áRQNyZ =DU]ąGX Narodowego Funduszu;
2) SHáQRPRFQLNyZ SRZRáDQ\FK przez Prezesa =DU]ąGX Narodowego Funduszu,
G]LDáDMąF\FK w granicach ich umocowania.
5. Do dokonywania F]\QQRĞFL prawnych w zakresie praw i RERZLą]NyZ PDMąWNowych wojewódzkich funduszy, oprócz prezesów ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy, Vą XSRZDĪQLRQH dwie osoby, G]LDáDMąFH áąF]QLH VSRĞUyG
1) SR]RVWDá\FK F]áRQNyZ ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy;
2) SHáQRPRFQLNyZ SRZRáDQ\FK przez prezesów ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy, G]LDáDMąF\FK w granicach ich umocowania.
6. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 4 i 5, F]\QQRĞFL prawnej w zakresie praw i RERZLą]NyZ Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez
zachowania trybu RNUHĞORQHJR w art. 400h ust. 1 pkt 3 nie powoduje QLHZDĪQoĞFL tej F]\QQRĞFL prawnej w stosunku do osób trzecich.
7. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą ujednolicenia informacji, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD sposób przekazywania i wzory informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5 i ust. 3 pkt 2.
Art. 400l.
1. 3UDFą Biura Narodowego Funduszu kieruje Prezes =DU]ąGX Narodowego Funduszu przy pomocy dyrektora Biura Narodowego Funduszu.
2. Dyrektora Biura Narodowego Funduszu SRZRáXMH i RGZRáXMH Prezes =DU]ąGX
Narodowego Funduszu.
3. 3RZRáDQLH o którym mowa w ust. 2, stanowi QDZLą]DQLH stosunku pracy na podstawie SRZRáDQLD w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4. 3UDFą biur wojewódzkich funduszy NLHUXMą prezesi ]DU]ąGyZ wojewódzkich funduszy.

26)

Zmiany wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr
79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897
i Nr 171, poz. 1016.
2013-09-25
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Art. 400m.
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu oraz w biurach wojewódzkich funduszy jest otwarty i konkurencyjny.
2. 2JáRV]HQLH o naborze kandydatów do zatrudnienia w:
1) Biurze Narodowego Funduszu zamieszcza VLĊ w miejscu powszechnie doVWĊSQ\P w siedzibie Narodowego Funduszu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Narodowego Funduszu;
2) biurze wojewódzkiego funduszu zamieszcza VLĊ w miejscu powszechnie doVWĊSQ\P w siedzibie wojewódzkiego funduszu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej wojewódzkiego funduszu.
3. Informacje o kandydatach, którzy ]JáRVLOL VLĊ do naboru, VWDQRZLą LQIRUPDFMĊ
SXEOLF]Qą w zakresie REMĊW\P wymaganiami RNUHĞORQ\PL w RJáRV]HQLX o naborze.
4. Termin VNáDGDQLD dokumentów, RNUHĞORQ\ w RJáRV]HQLX o naborze, nie PRĪH E\ü
krótszy QLĪ 14 dni od dnia opublikowania tego RJáRV]HQLD w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Po XSá\ZLH terminu VNáDGDQLD dokumentów RNUHĞORQHJR w RJáRV]HQLX o naborze
QLH]ZáRF]QLH upowszechnia VLĊ OLVWĊ kandydatów, którzy VSHáQLDMą wymagania
formalne RNUHĞORQH w RJáRV]HQLX o naborze, przez umieszczenie w:
1) miejscu powszechnie GRVWĊSQ\P w siedzibie Narodowego Funduszu oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu;
2) miejscu powszechnie GRVWĊSQ\P w siedzibie wojewódzkiego funduszu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego funduszu.
6. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
7. 6SRU]ąG]D VLĊ SURWRNyá przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia
na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu oraz w biurach wojewódzkich funduszy.
8. 3URWRNyá o którym mowa w ust. 7, zawiera w V]F]HJyOQRĞFL
1) RNUHĞOHQLH stanowiska pracy, na które E\á prowadzony nabór, OLF]EĊ kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie ZLĊFHM QLĪ 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych ZHGáXJ poziomu VSHáQLDQLD przez nich Z\PDJDĔ okreĞORQ\FK w RJáRV]HQLX o naborze;
2) LQIRUPDFMĊ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.
9. ,QIRUPDFMĊ o wyniku naboru upowszechnia VLĊ w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo ]DNRĔF]HQLD naboru, w przypadku gdy w jego
wyniku nie GRV]áR do zatrudnienia ĪDGQHJR kandydata.
10. Informacja, o której mowa w ust. 9, zawiera:
1) QD]ZĊ i adres biura, w którym E\á prowadzony nabór;
2) RNUHĞOHQLH stanowiska pracy;
3) LPLĊ i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia ĪDGQHJR kandydata.
11. ,QIRUPDFMĊ o wyniku naboru upowszechnia VLĊ w:
2013-09-25
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1) miejscu powszechnie GRVWĊSQ\P w siedzibie Narodowego Funduszu oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu;
2) miejscu powszechnie GRVWĊSQ\P w siedzibie wojewódzkiego funduszu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego funduszu.
12. -HĪHOL stosunek pracy osoby Z\áRQLRQHM w drodze naboru XVWDá w FLąJX 3 miesiĊ
cy od dnia QDZLą]DQLD stosunku pracy, PRĪQD ]DWUXGQLü na tym samym stanowisku NROHMQą RVREĊ VSRĞUyG najlepszych kandydatów wymienionych w protokole
tego naboru. Przepisy ust. 9–11 stosuje VLĊ odpowiednio.
Art. 400n.
Zasady prowadzenia UDFKXQNRZRĞFL Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy RNUHĞODMą przepisy o UDFKXQNRZRĞFL
Art. 400o.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFLZ\P do
spraw finansów publicznych nadaje Narodowemu Funduszowi, w drodze rozporzą
dzenia, statut RNUHĞODMąF\ RUJDQL]DFMĊ ZHZQĊWU]Qą Narodowego Funduszu, tryb dziaáDQLD jego organów oraz sposób udzielania SHáQRPRFQLFWZ NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą zapewnienia sprawnego G]LDáDQLD Narodowego Funduszu oraz ZáDĞFLZHJR wykorzystania ĞURGNyZ publicznych zgromadzonych przez Narodowy Fundusz w celu realizacji zasady ]UyZQRZDĪRQHJR rozwoju.
Art. 400p.
2UJDQL]DFMĊ ZHZQĊWU]Qą wojewódzkich funduszy, V]F]HJyáRZ\ tryb G]LDáDQLD ich
organów oraz sposób udzielania SHáQRPRFQLFWZ RNUHĞODMą statuty wojewódzkich funduszy nadawane, w drodze XFKZDá\ przez sejmiki województw.

1.

2.

3.
4.

Art. 400q.
Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze SURZDG]ą VDPRG]LHOQą JRVSRGDUNĊ
ILQDQVRZą SRNU\ZDMąF z posiadanych ĞURGNyZ i uzyskiwanych ZSá\ZyZ wydatki na finansowanie ]DGDĔ RNUHĞORQ\FK w ustawie oraz kosztów G]LDáDOQRĞFL
Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze SURZDG]ą JRVSRGDUNĊ ILQDQVRZą w
sposób ]DSHZQLDMąF\ SHáQH wykorzystanie ĞURGNyZ SRFKRG]ąF\FK z Unii Europejskiej QLHSRGOHJDMąF\FK zwrotowi przeznaczonych na RFKURQĊ ĞURGRZLVND i
JRVSRGDUNĊ ZRGQą
3RGVWDZą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy.
Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze Z\RGUĊEQLDMą w rocznych planach
finansowych:
1) przychody z prowadzonej G]LDáDOQRĞFL
2) dotacje z EXGĪHWX SDĔVWZD lub EXGĪHWyZ jednostek VDPRU]ąGX terytorialnego;
3) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i VNáDGNL od nich naliczane,
b) SáDWQRĞFL odsetkowe Z\QLNDMąFH z ]DFLąJQLĊW\FK ]RERZLą]DĔ
c) zakup towarów i XVáXJ
4) ĞURGNL na wydatki PDMąWNRZH
2013-09-25

©Kancelaria Sejmu

s. 161/181

5) ĞURGNL przekazane innym podmiotom;
6) stan QDOHĪQRĞFL i ]RERZLą]DĔ na SRF]ąWHN i koniec roku;
7) stan ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK na SRF]ąWHN i koniec roku.
5. W rocznym planie finansowym Narodowego Funduszu PRJą E\ü dokonywane
zmiany przychodów i kosztów po uzyskaniu zgody ministra ZáDĞFLZHJR do
spraw ĞURGRZLVND wydanej po uzyskaniu opinii sejmowej komisji ZáDĞFLZHM do
spraw EXGĪHWX O dokonanych zmianach QDOHĪ\ QLH]ZáRF]QLH SRZLDGRPLü ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych.
6. Narodowy Fundusz VSRU]ąG]D plan finansowy w XNáDG]LH zadaniowym na rok
EXGĪHWRZ\ i dwa kolejne lata, w XNáDG]LH funkcji SDĔVWZD ]DGDĔ EXGĪHWRZ\FK i
SRG]DGDĔ
7. Rada Ministrów RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD V]F]HJyáRZ\ sposób prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy,
NLHUXMąF VLĊ SRWU]HEą zapewnienia jednolitego sposobu przeznaczania ĞURGNyZ
publicznych na UHDOL]DFMĊ zasady ]UyZQRZDĪRQHJR rozwoju oraz przestrzegania
áDGX finansów publicznych.
Art. 400r.
1. Nadzór nad G]LDáDOQRĞFLą Narodowego Funduszu sprawuje minister ZáDĞFLZ\ do
spraw ĞURGRZLVND
2. 8FKZDá\ Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Vą przekazywane w terminie
7 dni od dnia ich SRGMĊFLD ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND
3. 8FKZDáD Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu sprzeczna z prawem jest nieZDĪQD
4. O QLHZDĪQRĞFL XFKZDá\ w FDáRĞFL albo w F]ĊĞFL orzeka, w drodze decyzji, organ
nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania XFKZDá\
5. Organ nadzoru, ZV]F]\QDMąF SRVWĊSRZDQLH w sprawie stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL
XFKZDá\ PRĪH ZVWU]\PDü jej wykonanie.
6. W sprawach stwierdzenia QLHZDĪQRĞFL XFKZDá\ stosuje VLĊ odpowiednio przepisy
Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego.
7. Po XSá\ZLH terminu, o którym mowa w ust. 4, organ nadzoru nie PRĪH we Záasnym zakresie VWZLHUG]Lü QLHZDĪQRĞFL XFKZDá\ Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu.
8. Po XSá\ZLH terminu, o którym mowa w ust. 4, organ nadzoru PRĪH ]DVNDUĪ\ü
XFKZDáĊ do VąGX administracyjnego.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wydanie postanowienia o wstrzymaniu
wykonania XFKZDá\ QDOHĪ\ do VąGX administracyjnego.
10. Przepisy ust. 2–9 stosuje VLĊ odpowiednio do wojewódzkich funduszy, z tym ĪH
organami nadzoru Vą wojewodowie.
Art. 401.
1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy Vą ZSá\Z\ z tyWXáX RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND i administracyjnych kar SLHQLĊĪQ\FK pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.
2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy PRJą E\ü dobrowolne ZSáDW\ zapisy, darowizny, ĞZLDGF]HQLD rzeczowe i ZSá\wy pochodzą
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ce z fundacji oraz ZSá\Z\ z SU]HGVLĊZ]LĊü organizowanych na rzecz ochrony
ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej.
3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy PRJą E\ü ĞURGNL
SRFKRG]ąFH z EXGĪHWX Unii Europejskiej oraz ĞURGNL SRFKRG]ąFH ze ĨUyGHá zagranicznych, QLHSRGOHJDMąFH zwrotowi, inne QLĪ ĞURGNL SRFKRG]ąFH z EXGĪHWX
Unii Europejskiej.
4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze PRJą RWU]\P\ZDü dotacje z EXGĪetu SDĔVWZD w zakresie RNUHĞORQ\P w RGUĊEQ\FK ustawach.
5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy PRJą E\ü WDNĪH
przychody z W\WXáX emisji obligacji ZáDVQ\FK oraz inne przychody ]ZLą]DQH z
G]LDáDOQRĞFLą tych funduszy.
6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze PRJą ]DFLąJDü kredyty i SRĪ\F]NL
7. Przychodami Narodowego Funduszu Vą WDNĪH
1) ZSá\Z\ z RSáDW o których mowa w art. 210 ust. 1;
1a) ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK wymierzanych na podstawie art. 315a;
2) ZSá\Z\ z RSáDW ustalanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
3) ZSá\Z\ z QDOHĪQRĞFL i RSáDW o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. – Prawo wodne;
4) ZSá\Z\ z RSáDW ]DVWĊSF]\FK o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8
pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625, z SyĨQ zm.27)), oraz ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK
wymierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a i 28–30 tej ustawy;
4a) ZSá\Z\ z RSáDW ]DVWĊSF]\FK o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o HIHNW\ZQRĞFL energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz.
551), oraz ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK wymierzanych na podstawie art. 35 tej
ustawy;
5) ZSá\Z\ z RSáDW ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach ]XERĪDMąF\FK ZDUVWZĊ R]RQRZą (Dz. U. Nr 121,
poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683);
6) ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach FLHNá\FK (Dz.
U. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z
2009 r. Nr 3, poz. 11);
7) ZSá\Z\ z RSáDW o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz w art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), a WDNĪH ZSá\Z\ z kar
SLHQLĊĪQ\FK QDáRĪRQ\FK na podstawie art. 70–72 tej ustawy;
8) ZSá\Z\ z RSáDW produktowych pobieranych na podstawie przepisów o oboZLą]NDFK SU]HGVLĊELRUFyZ w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o RSáDFLH produktowej;

27)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.
708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.
790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr
69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104.
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D ĞURGNLSU]HND]DQHSU]H]ZSURZDG]DMąF\FKSURGXNW\ZRSDNRZDQLDFK
na podstawie art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888)
Z Z\NRQDQLX RERZLą]NX SURZDG]HQLD SXEOLF]Q\FK NDPSDQLL HGXNacyjnych;
E ZSá\Z\]RSáDWSURGXNWRZ\FKRNWyU\FKPRZDZDUWXVWLDUW
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi;>
9) ZSá\Z\ z RSáDW o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
10) ZSá\Z\ z RSáDW o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ]XĪ\W\P VSU]ĊFLH elektrycznym i elektronicznym, a WDNĪH ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK wymierzanych na podstawie art. 80
ust. 2–9 tej ustawy;
11) ĞURGNL przekazane przez ZSURZDG]DMąF\FK VSU]ĊW na podstawie art. 23a ust.
4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ]XĪ\W\P VSU]ĊFLH elektrycznym i
elektronicznym w wykonaniu RERZLą]NX prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
11a) ZSá\Z\ z administracyjnych kar SLHQLĊĪQ\FK wymierzanych na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
11b) ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
12) ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z
dnia 29 czerwca 2007 r. o PLĊG]\QDURGRZ\P przemieszczaniu odpadów
(Dz. U. Nr 124, poz. 859);
13) ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK wymierzanych na podstawie art. 97–102 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz.
666);
14) ZSá\Z\ z QDZLą]HN wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z SyĨQ zm. 28)).
7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza VLĊ Z\áąF]QLH na cele
]ZLą]DQH z RFKURQą ĞURGRZLVND
8. Przychodami wojewódzkich funduszy Vą WDNĪH
1) ZSá\Z\ z RSáDW o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ]XĪ\W\P VSU]ĊFLH elektrycznym i elektronicznym, a WDNĪH ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK wymierzanych na podstawie art. 80
ust. 2–9 tej ustawy;

28)

Zmiany wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr
64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z
2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr
199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr
243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226,
poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z
2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz.
1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190,
poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46 i Nr 40, poz. 227.
2013-09-25
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2) ZSá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust, 1,
2 i 4 oraz art. 9za ustawy z dnia 13 ZU]HĞQLD 1996 r. o utrzymaniu F]\VWRĞFL
i SRU]ąGNX w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z SyĨQ zm. 29)).
Art. 401a. (uchylony)
Art. 401b. (uchylony)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

29)

Art. 401c.
ĝURGNL Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty REVáXJL
tych przychodów, przeznacza VLĊ na finansowanie ]DGDĔ ministra ZáDĞFLZHJR do
spraw ĞURGRZLVND o których mowa w art. 206 i 212.
ĝURGNL Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ SRáRZD kwoty
przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty
REVáXJL tych przychodów, przeznacza VLĊ na:
1) finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej
kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami ]áyĪ kopalin i wód podziemnych;
2) SU]HFLZG]LDáDQLH osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla ĞURGRZiska.
ĝURGNL Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ SRáRZD kwoty
przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty
REVáXJL tych przychodów, przeznacza VLĊ na finansowanie potrzeb górnictwa
VáXĪąF\FK ograniczeniu negatywnego RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR Z\QLNDMąFego z wydobywania kopalin i likwidacji ]DNáDGyZ górniczych.
ĝURGNL Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty REVáXJL
tych przychodów, przeznacza VLĊ na:
1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) RGEXGRZĊ ekosystemów zdegradowanych przez QLHZáDĞFLZą HNVSORDWDFMĊ
zasobów wodnych;
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury
ĞUyGOąGRZ\FK dróg wodnych.
ĝURGNL Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4 i 4a, po pomniejszeniu o koszty obVáXJL tych przychodów, przeznacza VLĊ na wspieranie poprawy HIHNW\ZQRĞFL
energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub na wspieranie rozwoju odnawialnych ĨUyGHá energii oraz budowy lub przebudowy sieci VáXĪąF\FK SU]\áąF]DQLX
tych ĨUyGHá
ĝURGNL Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty REVáXJL

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr
215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622 i Nr 152,
poz. 897.
2013-09-25
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tych przychodów, przeznacza VLĊ na zadania realizowane przez gminy i podmioty ]ZLą]DQH
1) ze ]ELyUNą odpadów ]DZLHUDMąF\FK substancje kontrolowane;
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych;
3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych;
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.
ĝURGNi Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o koszty REVáXJL
tych przychodów, przeznacza VLĊ na wspieranie G]LDáDOQRĞFL ]ZLą]DQHM z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw FLHNá\FK lub innych paliw odnawialnych, a
WDNĪH SURPRFMĊ ich wykorzystania.
ĝURGNL Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty REVáXJL
tych przychodów, przeznacza VLĊ na finansowanie ]DGDĔ Krajowego RĞURGND bilansowania i ]DU]ąG]DQLD emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji.
ĝURGNL Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8–13, po pomniejszeniu o koszty obVáXJL tych przychodów, przeznacza VLĊ na:
1) dofinansowanie SU]HGVLĊZ]LĊü i ]DGDĔ ]ZLą]DQ\FK z gospodarowaniem odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz HGXNDFMĊ HNRORJLF]Qą
2) finansowanie GRSáDW do GHPRQWDĪX pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3) utworzenie i ZGUDĪDQLH Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach;
4) dofinansowanie G]LDáDĔ w zakresie:
a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23–
25, UR]SRU]ąG]HQLD (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów,
b) szkolenia organów administracji publicznej Z\NRQXMąF\FK RERZLą]NL
Rzeczypospolitej Polskiej ]ZLą]DQH z NRQWUROą i nadzorem nad PLĊG]ynarodowym przemieszczaniem odpadów,
c) zakupu VSU]ĊWX i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit.
b.
ĝURGNL Narodowego Funduszu w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty REVáugi tych przychodów, przeznacza VLĊ na:
1) przygotowanie, opracowanie i DNWXDOL]DFMĊ programów ochrony powietrza i
planów G]LDáDĔ krótkoterminowych;
2) UHDOL]DFMĊ programów ochrony powietrza i planów G]LDáDĔ krótkoterminowych;
3) pomiary i oceny MDNRĞFL powietrza w strefach, w których przekraczane Vą
poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu.
=RERZLą]DQLD Narodowego Funduszu ]ZLą]DQH z przeznaczaniem ĞURGNyZ na
cele, o których mowa w ust. 1–9a, Vą ]RERZLą]DQLDPL wieloletnimi.
:\VRNRĞFL ]RERZLą]DĔ RNUHĞORQ\FK w ust. 1–9a PRJą E\ü zmniejszane za zgoGą ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND Przy udzielaniu zgody minister
2013-09-25
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ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND XZ]JOĊGQLD w V]F]HJyOQRĞFL potrzeby realizacji
zasady ]UyZQRZDĪRQHJR rozwoju, polityki ekologicznej SDĔVWZD oraz zobowią
]DĔ RNUHĞORQ\FK w prawie Unii Europejskiej i umowach PLĊG]\QDURGRZ\FK
których VWURQą jest Rzeczpospolita Polska.
12. Finansowanie celów innych QLĪ RNUHĞORQH w ust. 1–9a z przychodów Narodowego Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa VLĊ Z\áąF]QLH w formie
SRĪ\F]HN o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.
Art. 401d.
1. Przychodami Narodowego Funduszu Vą WDNĪH ZSá\Z\ SRFKRG]ąFH ze VSU]HGDĪ\
jednostek Kioto, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
2. :Sá\Z\ SRFKRG]ąFH ze VSU]HGDĪ\ jednostek przyznanej emisji gromadzone na
Rachunku klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, pomniejszone o koszty ich REVáXJL przeznacza VLĊ na:
1) dofinansowanie ]DGDĔ ]ZLą]DQ\FK ze wspieraniem SU]HGVLĊZ]LĊü realizowanych w ramach programów i projektów REMĊW\FK Krajowym systemem
zielonych inwestycji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji;
1a) refinansowanie:
a) Narodowemu Funduszowi kosztów ]ZLą]DQ\FK z przeznaczaniem innych ĞURGNyZ QLĪ wymienione w ust. 1,
b) wojewódzkiemu funduszowi kosztów ]ZLą]DQ\FK z przeznaczaniem
ĞURGNyZ
– na dofinansowanie programów lub projektów w obszarach, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]ania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w tym kosztów
]ZLą]DQ\FK z przekazaniem ĞURGNyZ na dochody EXGĪHWX SDĔVWZD w celu
dofinansowania ]DGDĔ realizowanych przez SDĔVWZRZH jednostki EXGĪetowe, REHMPXMąF\FK realizacMĊ tych programów lub projektów;
2) pokrycie wydatków ]ZLą]DQ\FK z REVáXJą Rady Konsultacyjnej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
3) pokrycie kosztów ]ZLą]DQ\FK z wykonywaniem ]DGDĔ o których mowa w
art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji.
Art. 402.
1. =DU]ąG województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND SURZDG]ą
Z\RGUĊEQLRQH rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji ZSá\ZyZ
o których mowa w art. 401 ust. 1. :Sá\Z\ te, SRZLĊNV]RQH o przychody z oprocentowania ĞURGNyZ na rachunkach bankowych, Vą przekazywane na rachunki
bankowe Narodowego Funduszu, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki buGĪHWyZ powiatów i EXGĪHWyZ gmin, w terminie do NRĔFD QDVWĊSQHJR PLHVLąFD
po ich ZSá\ZLH na Z\RGUĊEQLRQH rachunki bankowe ]DU]ąGX województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony ĞURGRZLVND
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1a. =DU]ąG województwa pomniejsza ZSá\Z\ o których mowa w art. 401 ust. 1,
SRZLĊNV]RQH o przychody z oprocentowania ĞURGNyZ na rachunku bankowym, o
RSáDW\ poniesione na HJ]HNXFMĊ QDOHĪQRĞFL oraz o koszty REVáXJL rachunku bankowego.
1b. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND pomniejsza ZSá\Z\ o których mowa w art. 401 ust. 1, SRZLĊNV]RQH o przychody z oprocentowania ĞURGNyZ na
rachunku bankowym, o RSáDW\ poniesione na HJ]HNXFMĊ naOHĪQRĞFL oraz o koszty
REVáXJL rachunku bankowego.
2. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND przed przekazaniem ZSá\ZyZ z kar
na rachunki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o których
mowa w ust. 1, pomniejsza je o 20%, a NZRWĊ X]\VNDQą z W\WXáX pomniejszenia
przekazuje na dochody EXGĪHWX SDĔVWZD
[2a. =DU]ąG województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu
oraz wojewódzkich funduszy ZSá\ZyZ z RSáDW wymierzonych w drodze decyzji, o
których mowa w art. 288 ust. 1, pomniejsza je o 10%, a NZRWĊ X]\VNDQą z W\WXáX
pomniejszenia przeznacza na:
1) tworzenie i PRG\ILNDFMĊ baz danych ]DZLHUDMąF\FK informacje o podmiotach
NRU]\VWDMąF\FK ze ĞURGRZLVND
2) zatrudnianie osób ]DMPXMąF\FK VLĊ NRQWUROą oraz ZLQG\NDFMą RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND]
<2a. =DU]ąG województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego
Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ZSá\ZyZ z RSáDW o których mowa
w art. 401 ust. 1, pomniejsza je o:
1) 3% – w przypadku województw, w których ZSá\Z\ z RSáDW w poprzednim roku kalendarzowym Z\QLRVá\ do 100 mln ]á
2) 1,5% – w przypadku województw, w których ZSá\Z\ z RSáDW w poprzednim roku kalendarzowym Z\QLRVá\ SRZ\ĪHM 100 mln ]á!
<2b. .ZRWĊ X]\VNDQą z W\WXáX pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2a, przeznacza VLĊ na:
1) tworzenie i PRG\ILNDFMĊ baz danych ]DZLHUDMąF\FK informacje o podmiotach NRU]\VWDMąF\FK ze ĞURGRZLVND
2) zatrudnianie osób ]DMPXMąF\FK VLĊ NRQWUROą oraz ZLQG\NDFMą RSáDW za
korzystanie ze ĞURGRZLVND!
3. W razie nieterminowego przekazania ZSá\ZyZ o których mowa w ust. 1,
ZSá\Z\ te Vą przekazywane wraz z odsetkami za ]ZáRNĊ RNUHĞORQ\PL w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa.
4. :Sá\Z\ z W\WXáX RSáDW i kar VWDQRZLą w 20% dochód EXGĪHWX gminy, a w 10% –
dochód EXGĪHWX powiatu, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5 i 6.
5. :Sá\Z\ z W\WXáX RSáDW i kar za usuwanie drzew i krzewów VWDQRZLą w FDáRĞFL
dochód EXGĪHWX gminy, z której terenu XVXQLĊWR drzewa lub krzewy.
6. :Sá\Z\ z W\WXáX RSáDW i kar za VNáDGRZDQLH i magazynowanie odpadów VWDQRZLą
w 50% dochód EXGĪHWX gminy, a w 10% dochód EXGĪHWX powiatu, na których
obszarze Vą VNáDGRZDQH odpady. -HĪHOL VNáDGRZLVNR odpadów jest zlokalizowane
na obszarze ZLĊFHM QLĪ jednego powiatu lub ZLĊFHM QLĪ jednej gminy, dochód
podlega SRG]LDáRZL proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez VNáadowisko na obszarze tych powiatów i gmin. W przypadku gdy gmina QDOHĪ\ do
]ZLą]NX PLĊG]\JPLQQHJR którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, ZSá\Z\ QDOHĪQH gminie VWDQRZLą Z\áąF]Q\ dochód EXGĪHWX tego ]ZLą]NX
PLĊG]\JPLQQHJR i Vą przeznaczone na jego cele statutowe.
2013-09-25
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2a i dodany ust. 2b
w ar t. 402 wejdzie w
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7. :Sá\Z\ z W\WXáX RSáDW i kar po dokonaniu SRG]LDáX o którym mowa w ust. 4 albo
6, VWDQRZLą w 35% przychód Narodowego Funduszu i w 65% – wojewódzkiego
funduszu.
8. :Sá\Z\ z RSáDW o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a WDNĪH z
kar SLHQLĊĪQ\FK wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2–9 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ]XĪ\W\P VSU]ĊFLH elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio
wojewódzkie fundusze, *áyZQ\ Inspektor Ochrony ĝURGRZLVND i wojewódzcy
inspektorzy ochrony ĞURGRZLVND SU]HND]XMą na rachunek bankowy Narodowego
Funduszu, w terminie do NRĔFD QDVWĊSQHJR PLHVLąFD po XSá\ZLH NDĪGHJR kwarWDáX
8a. :Sá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29
czerwca 2007 r. o PLĊG]\QDURGRZ\P przemieszczaniu odpadów, wojewódzcy
inspektorzy ochrony ĞURGRZLVND SU]HND]XMą na rachunek bankowy Narodowego
Funduszu w terminie do NRĔFD QDVWĊSQHJR PLHVLąFD po XSá\ZLH NDĪGHJR kwartaáX
9. (uchylony).
10. :Sá\Z\ z kar, o których mowa w art. 97–102 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach, wojewódzcy inspektorzy ochrony ĞURGRZLVND przeND]XMą na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do NRĔFD naVWĊSQHJR PLHVLąFD po XSá\ZLH NDĪGHJR NZDUWDáX
11. Wojewódzki inspektor ochrony ĞURGRZLVND przed przekazaniem na rachunek
bankowy Narodowego Funduszu ZSá\ZyZ z kar, o których mowa w art. 97–102
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, pomniejsza je o
20%, a NZRWĊ X]\VNDQą z W\WXáX pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji
ustalonej QDOHĪQHM kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej Z\VRNRĞFL
12. (uchylony).
13. XWUDFLá moc).
14. (uchylony).
15. :Sá\Z\ z kar SLHQLĊĪQ\FK o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wojewódzcy inspektorzy ochrony ĞURGRZLVND SU]HND]XMą na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do NRĔFD QDVWĊSQHJR PLHVLąFD po XSá\ZLH NDĪGHJR NZDUWDáX
16. XWUDFLá moc).
Art. 403.
1. Do ]DGDĔ powiatów QDOHĪ\ finansowanie ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej w zakresie RNUHĞORQ\P w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21–25, 29,
31, 32 i 38–42 w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota ZSá\ZyZ z W\WXáX RSáDW i
kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, VWDQRZLąF\FK dochody EXGĪHWyZ powiatów, pomniejszona o QDGZ\ĪNĊ z W\WXáX tych dochodów SU]HND]\ZDQą do
wojewódzkich funduszy.
2. Do ]DGDĔ ZáDVQ\FK gmin QDOHĪ\ finansowanie ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki
wodnej w zakresie RNUHĞORQ\P w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25,
29, 31, 32 i 38–42 w Z\VRNRĞFL nie mniejszej QLĪ kwota ZSá\ZyZ z W\WXáX RSáDW
i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, VWDQRZLąF\FK dochody EXGĪHWyZ
gmin, pomniejszona o QDGZ\ĪNĊ z W\WXáX tych dochodów SU]HND]\ZDQą do wojewódzkich funduszy.
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3. Finansowanie ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1
i 2, odbywa VLĊ w trybie RNUHĞORQ\P w przepisach RGUĊEQ\FK z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 4–6.
4. Finansowanie ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1
i 2, PRĪH SROHJDü na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z EXGĪHWX gminy lub EXGĪHWX
powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególnoĞFL
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) SU]HGVLĊELRUFyZ
2) jednostek sektora finansów publicznych EĊGąF\FK gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
5. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, REHMPXMąFH w szczeJyOQRĞFL kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz
tryb SRVWĊSRZDQLD w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania RNUHĞOD
odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze XFKZDá\
6. Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, QDVWĊSXMH na podstawie
umowy zawartej przez JPLQĊ lub powiat z podmiotami RNUHĞORQ\PL w ust. 4. W
przypadku gdy dotacja stanowi pomoc SXEOLF]Qą lub pomoc de minimis jej
udzielenie QDVWĊSXMH z XZ]JOĊGQLHQLHP warunków GRSXV]F]DOQRĞFL tej pomocy
RNUHĞORQ\FK w przepisach prawa Unii Europejskiej.

1.

2.

3.

4.

Art. 404.
Gminy i powiaty, których dochody z W\WXáX RSáDW i kar, o których mowa w art.
402 ust. 4–6, Vą ZLĊNV]H QLĪ 10-NURWQRĞü ĞUHGQLHM krajowej dochodów z roku poprzedniego SU]\SDGDMąF\FK na jednego PLHV]NDĔFD liczonej odpowiednio dla
gmin i powiatów, SU]HND]XMą QDGZ\ĪNĊ z W\WXáX tych dochodów do ZáDĞFLZHJR
wojewódzkiego funduszu.
Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND RJáDV]D w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku 8U]ĊGRZ\P Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ĞUHGQLą kraMRZą dochodów gmin i powiatów, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, RVLąJQLĊ
Wą w roku poprzednim, w terminie do NRĔFD I SyáURF]D roku QDVWĊSQHJR
Gminy i powiaty GRNRQXMą ZSáDW o których mowa w ust. 1, na rachunek odpowiedniego wojewódzkiego funduszu, w terminie do dnia 15 sierpnia roku nastĊ
SXMąFHJR po roku, w którym Z\VWąSLáD QDGZ\ĪND
Od kwot QLHZSáDFRQ\FK w terminie nalicza VLĊ odsetki w Z\VRNRĞFL ustalonej
dla ]DOHJáRĞFL podatkowych.
Art. 405–410.
(uchylone)

Art. 410a.
1. Narodowy Fundusz udziela GRSáDW do GHPRQWDĪX pojazdów wycofanych z eksploatacji SU]HGVLĊELRUF\ SURZDG]ąFHPX VWDFMĊ GHPRQWDĪX który áąF]QLH VSHáQLD
QDVWĊSXMąFH warunki:
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1) X]\VNDá wymagane poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 28
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
2) posiada decyzje wymagane w ]ZLą]NX z prowadzeniem stacji GHPRQWDĪX
[3) ]áRĪ\á w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z
dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.]
3) ]áRĪ\á w terminie sprawozdanie ]DZLHUDMąFH informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
[2. ĝURGNL przeznaczone na GRSáDW\ do GHPRQWDĪX pojazdów wycofanych z eksploatacji Vą dzielone w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjĊtych do stacji GHPRQWDĪX wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji.]
<2. ĝURGNL przeznaczone na GRSáDW\ do GHPRQWDĪX pojazdów wycofanych z
eksploatacji Vą dzielone w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji SU]\MĊW\FK do stacji GHPRQWDĪX wykazanych w sprawozdaniu zaZLHUDMąF\P informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.>
2a. :\VRNRĞü GRSáDW\ do GHPRQWDĪX pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosi
500 ]á za NDĪGą WRQĊ pojazdów wycofanych z eksploatacji SU]\MĊW\FK do stacji
GHPRQWDĪX
3. Wniosek o GRSáDWĊ SU]HV\áD VLĊ do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31
marca roku QDVWĊSXMąFHJR po roku, w którym SU]HGVLĊELRUFD SURZDG]ąF\ VWDFMĊ
GHPRQWDĪX VSHáQLá warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
[3a. Narodowy Fundusz przekazuje GRSáDWĊ w terminie do dnia 31 lipca roku, w
którym SU]HGVLĊELRUFD ]áRĪ\á wniosek, o którym mowa w ust. 3, z ]DVWU]HĪHQLHP
ust. 3c.
3b. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, lub sprawozdanie, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, ]DZLHUDMą EáĊG\ lub Z\PDJDMą X]XSHáQLHQLD Narodowy Fundusz wzywa SU]HGVLĊELRUFĊ SURZDG]ąFHJR VWDFMĊ GHPRQWDĪX do usuQLĊFLD tych EáĊGyZ lub X]XSHáQLHQLD wniosku lub sprawozdania w terminie 14
dni.]
<3a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera EáĊG\ lub
wymaga X]XSHáQLHQLD Narodowy Fundusz wzywa SU]HGVLĊELRUFĊ prowaG]ąFHJR VWDFMĊ GHPRQWDĪX do XVXQLĊFLD tych EáĊGyZ lub X]XSHáQLHQLD wniosku w terminie 14 dni.
3b. Narodowy Fundusz przekazuje GRSáDWĊ w terminie do dnia 31 grudnia roku,
w którym SU]HGVLĊELRUFD ]áRĪ\á wniosek, o którym mowa w ust. 3.>
[3c. -HĪHOL SU]HGVLĊELRUFD SURZDG]ąF\ VWDFMĊ GHPRQWDĪX XVXQąá EáĊG\ lub X]XSHáQLá
wniosek lub sprawozdanie stosownie do wezwania, Narodowy Fundusz przekazuje GRSáDWĊ w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym SU]HGVLĊELRUFD ]áRĪ\á
wniosek.]
4. Narodowy Fundusz PRĪH GRILQDQVRZDü G]LDáDQLD inwestycyjne w zakresie dePRQWDĪX pojazdów wycofanych z eksploatacji SU]HGVLĊELRUF\ SURZDG]ąFHPX
VWDFMĊ GHPRQWDĪX który áąF]QLH VSHáQLD QDVWĊSXMąFH warunki:
1) posiada decyzje wymagane w ]ZLą]NX z prowadzeniem stacji GHPRQWDĪX
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[2) ]áRĪ\á w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z
dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.]
<2) ]áRĪ\á w terminie sprawozdanie ]DZLHUDMąFH informacje, o których
mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.>
5. Narodowy Fundusz PRĪH GRILQDQVRZDü G]LDáDQLD inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami SRZVWDá\PL w wyniku GHPRQWDĪX pojazdów wycofanych z eksploatacji SU]HGVLĊELRUF\ SURZDG]ąFHPX VWDFMĊ GHPRQWDĪX i przedsiĊ
biorcy SURZDG]ąFHPX VWU]ĊSLDUNĊ lub LQQą LQVWDODFMĊ przetwarzania, odzysku lub
recyklingu odpadów SRFKRG]ąF\FK z pojazdów wycofanych z eksploatacji, który
posiada wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami oraz VSHáQLD wymagania RNUHĞORQH w przepisach o odpadach.
6. Narodowy Fundusz PRĪH GRILQDQVRZDü G]LDáDQLD inwestycyjne w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji SU]HGVLĊELRUF\ SURZDG]ąFHPX punkt
zbierania pojazdów, który posiada wymagane decyzje w zakresie gospodarki
odpadami oraz VSHáQLD wymagania RNUHĞORQH w przepisach o odpadach.
Art. 410b. (uchylony)
Art. 410c.
1. ĝURGNL Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy PRJą E\ü przeznaczane
na dofinansowanie ]DGDĔ z zakresu ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej realizowanych przez jednostki EXGĪHWRZH
2. W EXGĪHFLH SDĔVWZD tworzy VLĊ UH]HUZĊ FHORZą w Z\VRNRĞFL RGSRZLDGDMąFHM
kwocie ĞURGNyZ przekazywanych SDĔVWZRZ\P jednostkom EXGĪHWRZ\P przez
Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze na dochody EXGĪHtu SDĔVWZD
Art. 410d.
ĝURGNL Narodowego Funduszu PRĪQD SU]H]QDF]Dü za ]JRGą ministra ZáDĞFLZHJR do
spraw ĞURGRZLVND na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony ĞURGRZiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju, MHĪHOL ma to ]ZLą]HN z bezpieczeĔ
stwem ekologicznym Rzeczypospolitej Polskiej, z ]DVWU]HĪHQLHP art. 410e.
Art. 410e.
1. ĝURGNL Narodowego Funduszu QLHEĊGąFH przychodami, o których mowa w art.
401 ust. 7, oraz QLHEĊGąFH ZSá\ZDPL SRFKRG]ąF\PL ze VSU]HGDĪ\ jednostek
przyznanej emisji gromadzonymi na Rachunku klimatycznym, o którym mowa
w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji, PRĪQD WDNĪH SU]H]QDF]Dü, za ]JRGą
ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND, na:
1) udzielanie pomocy w ramach PLĊG]\QDURGRZHM ZVSyáSUDF\ na rzecz rozwoju SDĔVWZRP niewymienionym w ]DáąF]QLNX I do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu VSRU]ąG]RQHM w Nowym
Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238), zwanej dalej
Ä.RQZHQFMą .OLPDW\F]Qą´
2) dokonywanie ZSáDW na rzecz PLĊG]\QDURGRZ\FK organizacji, instytucji, programów i funduszy, ]DSHZQLDMąF\FK funkcjonowanie mechanizmów finansowych VáXĪąF\FK realizacji celów Konwencji Klimatycznej.
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2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest udzielana na wspieranie projektów i
inwestycji z zakresu:
1) ograniczania lub unikania emisji gazów cieplarnianych;
2) SRFKáDQLDQLD lub sekwestracji dwutlenku ZĊJOD (CO2);
3) adaptacji do zmian klimatu;
4) wzmocnienia instytucjonalnego.
3. ĝURGNL Narodowego Funduszu QLHEĊGąFH przychodami, o których mowa w art.
401 ust. 7, oraz QLHEĊGąFH ZSá\ZDPL SRFKRG]ąF\PL ze VSU]HGDĪ\ jednostek
przyznanej emisji gromadzonymi na Rachunku klimatycznym, o którym mowa
w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie ]DU]ąG]DQLD emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji, przeznaczone na zadania, o których
mowa w ust. 1, realizowane przez SDĔVWZRZą MHGQRVWNĊ EXGĪHWRZą Vą przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410c ust. 2.
Art. 410f.
ĝURGNL Narodowego Funduszu przeznacza VLĊ WDNĪH na odszkodowania Z\QLNDMąFH z
niewykonania lub QLHQDOHĪ\WHJR wykonania umów VSU]HGDĪ\ jednostek przyznanej
emisji, zawieranych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzą
dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Art. 411.
1. Finansowanie G]LDáDOQRĞFL o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1
i 4–6, ze ĞURGNyZ Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa VLĊ
przez:
1) udzielanie oprocentowanych SRĪ\F]HN w tym SRĪ\F]HN przeznaczonych na
zachowanie Sá\QQRĞFL finansowej SU]HGVLĊZ]LĊü ZVSyáILQDQVRZDQ\FK ze
ĞURGNyZ Unii Europejskiej;
2) udzielanie dotacji, w tym:
a) GRSáDW\ do oprocentowania kredytów bankowych,
b) dokonywanie F]ĊĞFLRZ\FK VSáDW NDSLWDáX kredytów bankowych,
c) GRSáDW\ do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,
d) GRSáDW\ do GHPRQWDĪX pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3) nagrody za G]LDáDOQRĞü na rzecz ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej,
QLH]ZLą]DQą z wykonywaniem RERZLą]NyZ pracowników administracji
U]ąGRZHM i VDPRU]ąGRZHM
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa VLĊ w
formie dotacji.
1e. 2JyOQą NZRWĊ ĞURGNyZ przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust.
1d, RNUHĞOD roczny plan finansowy Narodowego Funduszu.
1f. :\VRNRĞü dotacji, o której mowa w ust. 1d, RNUHĞOD V]F]HJyáRZ\ harmonogram
prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych REHMPXMąF\ rodzaj i zakres ]DGDĔ wyVRNRĞü QLH]EĊGQ\FK QDNáDGyZ i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz.
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1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze V]F]HJyáRZ\P
harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do
Narodowego Funduszu.
2. Przeznaczenie ĞURGNyZ na finansowanie potrzeb geologii wymaga ]DVLĊJQLĊFLD
opinii ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND a na finansowanie potrzeb
górnictwa – opinii ministra ZáDĞFLZHJR do spraw gospodarki oraz Prezesa WyĪ
szego 8U]ĊGX Górniczego.
3. 3RĪ\F]NL o których mowa w ust. 1 pkt 1, z Z\áąF]HQLHP SRĪ\F]HN przeznaczonych na zachowanie Sá\QQRĞFL finansowej SU]HGVLĊZ]LĊü ZVSyáILQDQVRZDQ\FK
ze ĞURGNyZ Unii Europejskiej, PRJą E\ü F]ĊĞFLRZR umarzane, pod warunkiem
terminowego wykonania ]DGDĔ i RVLąJQLĊFLD planowanych efektów.
3a. 'RSáDW\ o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje VLĊ do obligacji emitowanych na cele ]ZLą]DQH z G]LDáDOQRĞFLą o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art.
410a ust. 1 i 4–6, przez podmioty SRVLDGDMąFH RVRERZRĞü SUDZQą Z\NRQXMąFH
zadania z zakresu gospodarki komunalnej.
4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze PRJą G\VSRQRZDü rachunkami
ĞURGNyZ dewizowych.
5. Narodowy Fundusz PRĪH XG]LHODü SRUĊF]HĔ VSáDW\ kredytów oraz zwrotu ĞURdków przyznanych przez U]ąG\ SDĔVWZ obcych i organizacje PLĊG]\QDURGRZH
przeznaczonych na UHDOL]DFMĊ ]DGDĔ ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej,
zgodnie z XVWDZą z dnia 8 maja 1997 r. o SRUĊF]HQLDFK i gwarancjach udzielanych przez Skarb 3DĔVWZD oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174,
poz. 1689, z SyĨQ zm.30)); XG]LHODMąF SRUĊF]HQLD Narodowy Fundusz pobiera
RSáDWĊ SURZL]\MQą
6. Narodowy Fundusz PRĪH SU]HMąü ]RERZLą]DQLD ministra ZáDĞFLZHJR do spraw
ĞURGRZLVND MHĪHOL przyznanie ĞURGNyZ przez U]ąG\ SDĔVWZ obcych i organizacje
PLĊG]\QDURGRZH zgodnie z ustaleniami umów PLĊG]\QDURGRZ\FK jest uwarunkowane udzieleniem przez ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGRZLVND gwarancji zwrotu Z\SáDFRQ\FK kwot w FDáRĞFL lub w F]ĊĞFL z przyczyn RNUHĞORQ\FK
w tych umowach.
6a. Narodowy Fundusz PRĪH REHMPRZDü lub QDE\ZDü XG]LDá\ lub akcje w VSyáNDFK
oraz QDE\ZDü obligacje emitowane przez inne podmioty QLĪ Skarb 3DĔVWZD lub
jednostki VDPRU]ąGX terytorialnego, za ]JRGą ministra ZáDĞFLZHJR do spraw
ĞURGRZLVND i ministra ZáDĞFLZHJR do spraw finansów publicznych, MHĪHOL jest to
]ZLą]DQH z rozwojem SU]HP\VáX i XVáXJ w zakresie ochrony ĞURGRZLVND
7. Wnioski o przyznanie SRĪ\F]HN lub dotacji, których ZDUWRĞü jednostkowa przekracza 10 000 000 euro, GRW\F]ąFH ĞURGNyZ technicznych VáXĪąF\FK jedynie
ograniczeniu negatywnego RGG]LDá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR w V]F]HJyOQRĞFL
oczyszczalni ĞFLHNyZ elektrofiltrów lub VNáDGRZLVN odpadów, powinny zawieUDü uzasadnienie REHMPXMąFH DQDOL]Ċ ewentualnych alternatywnych UR]ZLą]DĔ
organizacyjnych, technicznych lub technologicznych PDMąF\FK na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania ]DQLHF]\V]F]HĔ oraz wprowadzenie
czystszej produkcji.
8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze XG]LHODMą dotacji, SRĪ\F]HN oraz
SU]HND]XMą ĞURGNL finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.
9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje VLĊ do przekazywania ĞURGNyZ na nagrody za G]LDáDOQRĞü na rzecz ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej niezwią
30)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ]RVWDá\ RJáRV]RQH w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz.
1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.
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]DQą z wykonywaniem RERZLą]ków pracowników administracji U]ąGRZHM i saPRU]ąGRZHM o których mowa w ust. 1 pkt 3, MHĪHOL ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze.
10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze PRJą XGRVWĊSQLDü ĞURGNL finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, SRĪ\F]HN
lub dotacji na wskazane przez siebie programy i SU]HGVLĊZ]LĊFLD z zakresu ]DGDĔ
ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a WDNĪH GRSáDW\
do oprocentowania lub F]ĊĞFLRZH VSáDW\ NDSLWDáX udzielanych na ten cel kredytów bankowych.
10a. 'RSáDW\ do oprocentowania i F]ĊĞFLRZH VSáDW\ NDSLWDáX kredytów bankowych, o
których mowa w ust. 10, Vą realizowane przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze za SRĞUHGQLFWZHP banków na podstawie zawartych z nimi
umów.
10b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze PRJą ]DZLHUDü umowy, o których mowa w ust. 10a, z bankami:
1) których fundusze ZáDVQH Vą nie QLĪV]H QLĪ UyZQRZDUWRĞü w ]áRW\FK 5 000
000 euro przeliczona ZHGáXJ kursu ĞUHGQLHgo RJáDV]DQHJR przez Narodowy
Bank Polski, RERZLą]XMąFHJR w dniu SRSU]HG]DMąF\P G]LHĔ zawarcia umowy, a w przypadku banków VSyáG]LHOF]\FK nie QLĪV]H QLĪ UyZQRZDUWRĞü w
]áRW\FK 1 000 000 euro przeliczona ZHGáXJ kursu ĞUHGQLHJR RJáDV]DQHJR
przez Narodowy Bank Polski, RERZLą]XMąFHJR w dniu SRSU]HG]DMąF\P
G]LHĔ zawarcia umowy;
2) które SURZDG]ą G]LDáDOQRĞü na obszarze co najmniej 3 województw, z zaVWU]HĪHQLHP ust. 10c.
10c. Warunku, o którym mowa w ust. 10b pkt 2, nie stosuje VLĊ do banków zrzeszaMąF\FK i banków VSyáG]LHOF]\FK zrzeszonych z bankami ]U]HV]DMąF\PL na zasadach RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQ\FK przepisach.
10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10b i 10c, nie PDMą zastosowania
przepisy o zamówieniach publicznych.
10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, RNUHĞODMą w V]F]HJyOQRĞFL tryb i terminy
przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze
ĞURGNyZ na GRSáDW\ do oprocentowania i F]ĊĞFLRZH VSáDW\ NDSLWDáX kredytów
bankowych, o których mowa w ust. 10.
10f. Narodowy Fundusz PRĪH udRVWĊSQLDü ĞURGNL finansowe wojewódzkim funduszom z przeznaczeniem na udzielanie SRĪ\F]HN lub dotacji na wskazane przez
siebie programy i SU]HGVLĊZ]LĊFLD z zakresu ]DGDĔ ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii.
11. ĝURGNL powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, poFKRG]ąFH z pomocy zagranicznej, Vą wykorzystywane na dofinansowanie przedVLĊZ]LĊü z zakresu ochrony ĞURGRZLVND i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których ĞURGNL te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obRZLą]XMąF\PL w tych funduszach.
Art. 411a.
1. Narodowy Fundusz PRĪH QDE\ZDü XG]LDá\ lub akcje w VSyáNDFK MHĪHOL statutowym lub ustawowym przedmiotem G]LDáDOQRĞFL tych VSyáHN jest ochrona ĞURGowiska i gospodarka wodna.
2. Narodowy Fundusz mRĪH REHMPRZDü XG]LDá\ lub akcje w VSyáNDFK innych QLĪ
RNUHĞORQH w ust. 1 Z\áąF]QLH w zamian za QLHĞFLąJDOQH ZLHU]\WHOQRĞFL wynikają
ce z umów zawartych z tym Funduszem.
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3. 2EMĊFLH nabycie lub zbycie XG]LDáyZ lub akcji w VSyáNDFK oraz REMĊFLH nabycie
lub zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny QLĪ Skarb 3DĔVWZD
przez Narodowy Fundusz wymaga zgody ministra ZáDĞFLZHJR do spraw ĞURGowiska.
4. Zbycie XG]LDáyZ lub akcji w VSyáNDFK oraz zbycie obligacji, których emitentem
jest podmiot inny QLĪ Skarb 3DĔVWZD przez wojewódzki fundusz wymaga zgody
]DU]ąGX województwa.
5. =DU]ąG Narodowego Funduszu przedstawia ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw
ĞURGRZLVND raz w roku, nie SyĨQLHM QLĪ do dnia 30 czerwca, LQIRUPDFMĊ o posiadanych XG]LDáDFK akcjach i obligacjach.
6. =DU]ąG\ wojewódzkich funduszy SU]HGVWDZLDMą ]DU]ąGRP województw oraz ministrowi ZáDĞFLZHPX do spraw ĞURGRZLVND raz w roku, nie SyĨQLHM QLĪ do dnia
30 czerwca, LQIRUPDFMĊ o posiadanych XG]LDáDFK akcjach i obligacjach.
Art. 412–421.
(uchylone)
7\WXá VIII
PROGRAMY DOSTOSOWAWCZE
']LDá I
Przepisy ogólne
Art. 422.
1. Program dostosowawczy jest wynegocjowanym indywidualnie V]F]HJyáRZ\P
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji RERZLą]NyZ ]ZLą]DQ\FK z
RFKURQą ĞURGRZLVND przez SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ
2. Celem programu dostosowawczego jest doprowadzenie do najszybszego zrealizowania RERZLą]XMąF\FK Z\PDJDĔ ochrony ĞURGRZLVND przez instalacje, które
ze Z]JOĊGyZ technologicznych lub ekonomicznych nie PRJą RVLąJQąü tych
Z\PDJDĔ w terminach przewidzianych przez przepisy powszechnie RERZLą]XMą
ce, a za utrzymaniem eksploatacji instalacji przemawia interes publiczny.
Art. 423.
1. O ustalenie programu dostosowawczego PRĪH XELHJDü VLĊ SURZDG]ąF\ LVWQLHMąFą
LQVWDODFMĊ która jest kwalifikowana jako SU]HGVLĊZ]LĊFLH PRJąFH zawsze znaF]ąFR RGG]LDá\ZDü na ĞURGRZLVNR w rozumieniu ustawy z dnia 3 SDĨG]LHUQLND
2008 r. o XGRVWĊSQLDQLX informacji o ĞURGRZLVNX i jego ochronie, udziale VSRáeF]HĔVWZD w ochronie ĞURGRZLVND oraz o ocenach oddziaá\ZDQLD na ĞURGRZLVNR
REMĊWą RERZLą]NLHP uzyskania pozwolenia zintegrowanego, QDOHĪąFą do rodzajów instalacji wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 425.
2. Przez instalacje LVWQLHMąFH rozumie VLĊ instalacje, których HNVSORDWDFMĊ UR]SRF]ĊWR
przed dniem ZHMĞFLD w Ī\FLH ustawy.
3. 3URZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ PRĪH XELHJDü VLĊ o ustalenie programu dostosowawczego,
MHĪHOL
1) realizuje SU]HGVLĊZ]LĊFLD ]DSHZQLDMąFH VSHáQLHQLH przez LQVWDODFMĊ Z\PDJDĔ
Z\QLNDMąF\FK z najlepszych GRVWĊSQ\FK technik oraz XVXQLĊFLH szkód w
ĞURGRZLVNX spowodowanych przez HNVSORDWDFMĊ instalacji;
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2) eksploatacja prowadzonej przez niego instalacji nie powoduje pogorszenia
stanu ĞURGRZLVND w znacznych rozmiarach, a w V]F]HJyOQRĞFL nie ]DJUDĪD
Ī\FLX lub zdrowiu ludzi.
Art. 424.
1. Ustalenie WUHĞFL programu dostosowawczego poprzedza SRVWĊSRZDQLH negocjacyjne prowadzone na warunkach wskazanych w dziale II.
2. Program nie PRĪH WUZDü GáXĪHM QLĪ 6 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzają
ca program VWDáD VLĊ ostateczna, a zaplanowany termin jego realizacji nie PRĪH
SU]HNURF]\ü dnia 31 grudnia 2010 r.
3. 3RVWĊSRZDQLH negocjacyjne nie PRĪH E\ü prowadzone ani ZV]F]ĊWH po dniu 30
SDĨG]LHUQLND 2007 r.
Art. 425.
1. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw gospodarki, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD rodzaje instalacji,
dla których SURZDG]ąF\ PRJą XELHJDü VLĊ o ustalenie programu dostosowawczego, XZ]JOĊGQLDMąF organizacyjno-techniczne PRĪOLZRĞFL ustalania programów dostosowawczych.
2. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 1, ]RVWDQą ustalone rodzaje instalacji
w ]DOHĪQRĞFL odpowiednio od rodzaju i skali G]LDáDOQRĞFL prowadzonej w instalacjach.
']LDá II
Ustalenie WUHĞFL programu dostosowawczego
Art. 426.
1. Program dostosowawczy jest ustalany na wniosek SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ
2. Wniosek QDOHĪ\ SU]HGáRĪ\ü PDUV]DáNRZL województwa.
3. Wniosek o ustalenie programu dostosowawczego powinien ]DZLHUDü
1) wykazanie istnienia RNROLF]QRĞFL XQLHPRĪOLZLDMąF\FK lub w bardzo istotny
sposób XWUXGQLDMąF\FK GRW\FKF]DVRZą UHDOL]DFMĊ RERZLą]NyZ ]ZLą]DQ\FK z
RFKURQą ĞURGRZLVND
2) wskazanie Z\PDJDĔ najlepszych GRVWĊSQ\FK technik, które nie Vą VSHáQLRQH
przez LQVWDODFMĊ
3) wskazanie szkód w ĞURGRZLVNX jakie powoduje lub SRZRGRZDáD eksploatacja instalacji, w V]F]HJyOQRĞFL Z\QLNDMąF\FK z przekraczania standardów jaNRĞFL ĞURGRZLVND
4) opis SU]HGVLĊZ]LĊü zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed ]áRĪeniem wniosku oraz realizowanych aktualnie;
5) wiarygodny plan sposobu finansowania poszczególnych etapów przedsiĊ
Z]LĊü wskazanych w programie dostosowawczym;
6) obliczenie przewidywanej Z\VRNRĞFL RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND
jakie SURZDG]ąF\ instalacje powinien SRQRVLü w okresie realizacji programu
dostosowawczego, MHĪHOL wnioskowane jest odroczenie terminu ich SáDWQoĞFL
4. Do wniosku SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ ]DáąF]D
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1) projekt programu dostosowawczego;
2) SU]HJOąG ekologiczny VSHáQLDMąF\ wymagania, o których mowa w art. 238;
3) wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego XZ]JOĊGQLDMąFHJR ustalenia,
które EĊGą zawarte w programie dostosowawczym.
5. 0DUV]DáHN województwa PRĪH w drodze postanowienia, ZH]ZDü ZQLRVNRGDZFĊ
do X]XSHáQLHQLD w RNUHĞORQ\P czasie SU]HJOąGX ekologicznego, RNUHĞODMąF w razie potrzeby metody EDGDĔ i studiów.
6. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien VSHáQLDü z ]DVWU]HĪeniem ust. 7, wymagania RNUHĞORQH w ustawie dla tego rodzaju pozwolenia.
7. Informacja, o której mowa w art. 208 ust. 2 pkt 1, powinna ]DZLHUDü Z\QLNDMąF\
z programu dostosowawczego, termin RVLąJQLĊFLD przez LQVWDODFMĊ Z\PDJDĔ
Z\QLNDMąF\FK z najlepszych GRVWĊSQ\FK technik.
Art. 427.
1. Projekt programu dostosowawczego powinien ]DZLHUDü
1) wskazanie i opis wszystkich SU]HGVLĊZ]LĊü których realizacja zapewni speá
nienie Z\PDJDĔ Z\QLNDMąF\FK z najlepszych GRVWĊSQ\FK technik oraz usuQLĊFLH szkód spowodowanych HNVSORDWDFMą instalacji;
2) harmonogram realizacji konkretnych SU]HGVLĊZ]LĊü w okresie realizacji programu, ze wskazaniem etapów;
3) przewidywane koszty realizacji poszczególnych etapów;
4) proponowane warunki emisji na poszczególnych etapach realizacji przedVLĊZ]LĊFLD
5) proponowany zakres odroczenia terminu SáDWQRĞFL RSáDW za korzystanie ze
ĞURGRZLVND w okresie realizacji programu;
6) proponowane ewentualne sankcje SLHQLĊĪQH za niezrealizowanie poszczególnych etapów SU]HGVLĊZ]LĊFLD
2. Etapy SU]HGVLĊZ]LĊFLD powinny RNUHĞODü konkretny zakres ]DGDĔ realizowanych
w kolejnych okresach nie GáXĪV]\FK QLĪ 6 PLHVLĊF\
3. Sankcje SLHQLĊĪQH za niezrealizowanie poszczególnych etapów SU]HGVLĊZ]LĊFLD
nie PRJą E\ü QLĪV]H QLĪ 10% przewidywanych kosztów danego etapu.
4. Odroczenie terminu SáDWQRĞFL RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND PRĪH GRW\F]\ü
QDMZ\ĪHM 70% ich przewidywanej Z\VRNRĞFL
Art. 428.
1. :V]F]ĊFLH SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego GRW\F]ąFHJR WUHĞFL programu dostosowawczego QDVWĊSXMH w drodze postanowienia PDUV]DáND województwa.
2. Odmowa ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego QDVWĊSXMH w drodze decyzji,
MHĪHOL wnioskodawca nie VSHáQLD warunków wymaganych XVWDZą
Art. 429.
Z ]DVWU]HĪHQLHP art. 424 ust. 2 i art. 427 ust. 2–4, przedmiotem negocjacji PRJą E\ü
1) terminy realizacji poszczególnych SU]HGVLĊZ]LĊü
2) warunki emisji w okresie realizacji programu dostosowawczego;
3) termin i Z\UDĪRQ\ procentowo zakres odroczenia RSáDW za korzystanie ze
ĞURGRZLVND
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4) Z\VRNRĞü sankcji SLHQLĊĪQ\FK
Art. 430.
1. Negocjacje o ustalenie WUHĞFL programu dostosowawczego WRF]ą VLĊ SRPLĊG]\
SURZDG]ąF\P LQVWDODFMĊ a NRPLVMą QHJRFMDF\MQą ]ZDQą dalej ÄNRPLVMą´
2. Koszty SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego REFLąĪDMą SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ ubiegaMąFHJR VLĊ o ustalenie programu dostosowawczego; QDOHĪQRĞFL z ich W\WXáX Vą
uiszczane na rachunek ZáDĞFLZHJR PDUV]DáND województwa.
2a. (uchylony).
3. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND, w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw finansów, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD ]U\F]DáWRZDQ\ koszt
SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego.
4. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 3, ]RVWDQą ustalone:
1) kwota RSáDW\ podstawowej;
2) ZVSyáF]\QQLNL UyĪQLFXMąFH Z\VRNRĞü RSáDW\ w ]DOHĪQRĞFL od rodzaju instalacji REMĊWHM SRVWĊSRZDQLHP
5. Poniesienie kosztów, o których mowa w ust. 2, nie zwalnia z RERZLą]NX wniesienia RSáDW\ o której mowa w art. 210 ust. 1.
Art. 431.
1HJRFMXMąF WUHĞü programu dostosowawczego, komisja powinna XZ]JOĊGQLü w
V]F]HJyOQRĞFL
1) SRWU]HEĊ jak najszybszego dostosowania instalacji do Z\PDJDĔ wynikają
cych z najlepszych GRVWĊSQ\FK technik oraz XVXQLĊFLD szkód w ĞURGRZLVNX
spowodowanych HNVSORDWDFMą instalacji;
2) aktualny stan ĞURGRZLVND na terenie, na którym prowadzona jest eksploatacja
instalacji;
3) ewentualne skutki dopuszczenia czasowych RGVWĊSVWZ od powszechnie obRZLą]XMąF\FK warunków emisji;
4) SU]\MĊWH na podstawie ustaw programy G]LDáDĔ w zakresie ochrony ĞURGRZiska, a w V]F]HJyOQRĞFL te, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust.
1;
5) SRWU]HEĊ XáDWZLHQLD realizacji SU]HGVLĊZ]LĊü w V]F]HJyOQRĞFL poprzez odraczanie RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND jednak Z\áąF]QLH w zakresie nie]EĊGQ\P do szybkiej ich realizacji;
6) V\WXDFMĊ ekonomiczno-ILQDQVRZą wnioskodawcy i faktyczne PRĪOLZRĞFL
zrealizowania zaplanowanych SU]HGVLĊZ]LĊü
7) zapewnienie PRĪOLZRĞFL funkcjonowania podmiotu NRU]\VWDMąFHJR ze ĞUodowiska w okresie realizacji programu.
Art. 432.
1. Negocjacje Vą prowadzone w trakcie SRVLHG]HĔ do których stosuje VLĊ odpowiednio przepisy Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego GRW\F]ąFH rozprawy
administracyjnej.
2. Negocjacje prowadzi SU]HZRGQLF]ąF\ VNáDGX komisji.
3. Stanowisko komisji w trakcie negocjacji jest ustalane w drodze JáRVRZDQLD
]Z\Náą ZLĊNV]RĞFLą JáRVyZ
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4. W razie równej liczby JáRVyZ decyduje JáRV SU]HZRGQLF]ąFHJR
Art. 433.
Negocjacje nie PRJą WUZDü GáXĪHM QLĪ 2 PLHVLąFH od daty wyznaczenia pierwszego
posiedzenia negocjacyjnego.
Art. 434.
W razie nieuzyskania w terminie, o którym mowa w art. 433, porozumienia pomiĊ
dzy NRPLVMą a SURZDG]ąF\P LQVWDODFMĊ co do WUHĞFL programu dostosowawczego
SU]HZRGQLF]ąF\ zwraca VSUDZĊ PDUV]DáNRZL województwa, który w drodze decyzji
odmawia ustalenia programu dostosowawczego.
Art. 435.
1. Zawarcie porozumienia GRW\F]ąFHJR WUHĞFL programu dostosowawczego jest
stwierdzane SURWRNRáHP podpisanym przez uczestników negocjacji.
2. 3U]HZRGQLF]ąF\ VNáDGX komisji QLH]ZáRF]QLH SU]HV\áD PDUV]DáNRZL województwa uzgodniony program dostosowawczy oraz SURWRNyá o którym mowa w ust.
1.
3. Po otrzymaniu programu dostosowawczego i SURWRNRáX PDUV]DáHN województwa,
w drodze decyzji, zatwierdza program dostosowawczy oraz wydaje pozwolenie
zintegrowane na warunkach RNUHĞORQ\FK w programie dostosowawczym.
4. Program dostosowawczy stanowi LQWHJUDOQą F]ĊĞü decyzji w przedmiocie pozwolenia zintegrowanego.
5. W decyzji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego PDUV]DáHN województwa dodatkowo:
1) ]RERZLą]XMH SURZDG]ąFHJR LQVWDODFMĊ do realizacji programu dostosowawczego;
2) wskazuje RERZLą]HN poniesienia sankcji wskazanych w programie w przypadku niezrealizowania jego SRVWDQRZLHĔ
3) orzeka o odroczeniu terminu SáDWQRĞFL RSáDW za korzystanie ze ĞURGRZLVND w
procencie uzgodnionym w programie dostosowawczym na okres realizacji
programu dostosowawczego.
6. 0DUV]DáHN województwa, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia zintegrowanego, MHĪHOL stwierdzi, ĪH
1) pomimo zrealizowania uzgodnionego programu dostosowawczego instalacja
nie VSHáQL Z\PDJDĔ Z\QLNDMąF\FK z najlepszych GRVWĊSQ\FK technik;
2) uzgodniony program nie VSHáQLD Z\PDJDĔ o których mowa w art. 424 ust. 2
i art. 427 ust. 2–4.
Art. 436.
1. Pozwolenie wydane po przeprowadzeniu SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego w zakresie realizowanego programu dostosowawczego PRĪH E\ü z ]DVWU]HĪHQLHP ust.
2, zmienione, po przeprowadzeniu SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego, MHĪHOL
1) SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ przedstawi UR]ZLą]DQLH korzystniejsze z punktu widzenia ochrony ĞURGRZLVND
2) NRQLHF]QRĞü zmian wynika ze zmian regulacji prawnych QRUPXMąF\FK zagadnienia REMĊWH programem.
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2. Zmiana warunków pozwolenia nie PRĪH SRZRGRZDü SU]HGáXĪHQLD terminu realizacji poszczególnych SU]HGVLĊZ]LĊü REMĊW\FK programem dostosowawczym.
']LDá III
Komisja negocjacyjna
Art. 437.
1. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 428 ust. 1, PDUV]DáHN województwa SRZRáXMH NRPLVMĊ do prowadzenia negocjacji o ustalenie WUHĞFL programu dostosowawczego.
2. W VNáDG komisji wchodzi po jednej osobie delegowanej przez wojewódzkiego
inspektora ochrony ĞURGRZLVND PDUV]DáND województwa i wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 3, G\VSRQXMąFHM ZLHG]ą IDFKRZą w dziedzinie ochrony ĞURGRZLVND
3. -HĪHOL instalacja SRáRĪRQD jest na terenie kilku gmin, w miejsce osoby delegowanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w VNáDG komisji wchodzi osoba delegowana przez VWDURVWĊ
4. 3U]HZRGQLF]ąF\P VNáDGX komisji jest osoba delegowana przez PDUV]DáND województwa.
5. &]áRQNRZLH komisji za XG]LDá w jej pracach RWU]\PXMą ]U\F]DáWRZDQH wynagrodzenie.
6. Minister ZáDĞFLZ\ do spraw ĞURGRZLVND w porozumieniu z ministrem ZáDĞFiwym do spraw finansów, RNUHĞOL w drodze UR]SRU]ąG]HQLD ]U\F]DáWRZDQą wyVRNRĞü wynagrodzenia F]áRQNyZ komisji negocjacyjnej.
7. W UR]SRU]ąG]HQLX o którym mowa w ust. 6, ustalona zostanie Z\VRNRĞü wynagrodzenia SU]HZRGQLF]ąFHJR oraz SR]RVWDá\FK F]áRQNyZ komisji za XG]LDá w
jednym SRVWĊSRZDQLX
8. 7HFKQLF]Qą REVáXJĊ pracy komisji zapewnia PDUV]DáHN województwa.
9. (uchylony).
Art. 438.
1. &]áRQNRZLH komisji w zakresie prowadzonych negocjacji nie PRJą E\ü ]ZLą]DQL
poleceniami VáXĪERZ\PL
2. Do F]áRQNyZ komisji stosuje VLĊ przepisy Kodeksu SRVWĊSRZDQLD administracyjnego GRW\F]ąFH Z\áąF]HQLD pracownika.
3. Komisja ma prawo ĪąGDQLD od organów administracji informacji PRJąF\FK PLHü
istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy.
']LDá IV
Skutki prawne ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego oraz ustalenia programu dostosowawczego
Art. 439.
W razie ZV]F]ĊFLD SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego SRGOHJDMą zawieszeniu SRVWĊSRZania w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa w art. 362 ust. 1, art. 365 ust. 1
pkt 1 i art. 367 ust. 1, do czasu wydania ostatecznej decyzji NRĔF]ąFHM SRVWĊSRZDQLH
w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego.
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Art. 440.
1. Do RSáDW których termin SáDWQRĞFL ]RVWDá odroczony w trybie art. 435 ust. 5 pkt 3,
stosuje VLĊ przepisy art. 319–321.
2. Decyzje w sprawie zmniejszania, umarzania albo SRGZ\ĪV]DQLD RSáDW wydaje
PDUV]DáHN województwa.
Art. 441.
1. 0DUV]DáHN województwa, w przypadku stwierdzenia, ĪH nie ]RVWDá zrealizowany
RNUHĞORQ\ etap programu dostosowawczego, QDNáDGD w drodze decyzji, obowią
zek ]DSáDW\ sankcji SLHQLĊĪQHM ustalonej w programie dostosowawczym na rzecz
EXGĪHWX gminy ZáDĞFLZHM ze Z]JOĊGX na miejsce, w którym znajduje VLĊ instalacja REMĊWD programem dostosowawczym.
2. Do QDOHĪQRĞFL z W\WXáX RERZLą]NX ]DSáDW\ sankcji SLHQLĊĪQHM o której mowa w
ust. 1, stosuje VLĊ przepisy G]LDáX III ustawy – Ordynacja podatkowa, z tym ĪH
uprawnienia organów podatkowych SU]\VáXJXMą PDUV]DáNRZL województwa.
3. -HĪHOL instalacja REMĊWD programem dostosowawczym znajduje VLĊ na terenie wiĊ
cej QLĪ jednej gminy, w decyzji, o której mowa w ust. 1, RNUHĞOD VLĊ ZLHONRĞü
ZSáDW do EXGĪHWyZ poszczególnych gmin, XZ]JOĊGQLDMąF proporcje terenu, w jakich ]DNáDG SURZDG]ąF\ LQVWDODFMĊ REMĊWą programem znajduje VLĊ na obszarze
poszczególnych gmin.
4. W razie stwierdzenia, LĪ RNUHĞORQ\ etap nie ]RVWDá zrealizowany pomimo XSá\ZX
okresu 6 PLHVLĊF\ od przewidywanego w programie dostosowawczym terminu,
PDUV]DáHN województwa, z ]DVWU]HĪHQLHP ust. 5, wyda GHF\]MĊ o uchyleniu pozwolenia zintegrowanego wydanego w wyniku SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego.
5. Uchylenie pozwolenia zintegrowanego wydanego w wyniku SRVWĊSRZDQLD negocjacyjnego zwalnia z RERZLą]NX ]DSáDW\ sankcji SLHQLĊĪQ\FK za niezrealizowanie etapów NRĔF]ąF\FK VLĊ po dniu uchylenia pozwolenia.
7\WXá IX
PRZEPIS .2ē&2:<
Art. 442.
Ustawa wchodzi w Ī\FLH w terminie i na zasadach RNUHĞORQ\FK w RGUĊEQHM ustawie.
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