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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

Art. 3. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) aglomeracji - rozumie się przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach 
administracyjnych; 

2) autostradzie - rozumie się przez to także drogę ekspresową, jeżeli przepisy o 
autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi; 

3) eksploatacji instalacji lub urządzenia - rozumie się przez to użytkowanie instalacji 
lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności; 

4) emisji - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: 

a) substancje, 
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne; 

5) hałasie - rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz; 
6) instalacji - rozumie się przez to: 

a) stacjonarne urządzenie techniczne, 
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do 

których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie 
jednego zakładu, 

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, 
których eksploatacja może spowodować emisję; 

7) istotnej zmianie instalacji - rozumie się przez to taką zmianę sposobu 
funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące 
zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko; 

8) kompensacji przyrodniczej - rozumie się przez to zespół działań obejmujących w 
szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, 
zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia 
równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do 
przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód 
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dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów 
krajobrazowych; 

8a) lotnisku - rozumie się przez to także port lotniczy oraz lądowisko; 
<8b) krajowym celu redukcji narażenia – rozumie się przez to procentowe 

zmniejszenie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku odniesienia, w 
celu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który 
ma być osiągnięty w określonym terminie; 

8c) krajowym wskaźniku średniego narażenia – rozumie się przez to średni poziom 
substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych 
na obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 
tysięcy i aglomeracjach na terenie całego kraju, wykorzystywany do określenia i 
dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia oraz dotrzymania pułapu 
stężenia ekspozycji;> 

9) metodyce referencyjnej - rozumie się przez to określoną na podstawie ustawy metodę 
pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, 
sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania 
rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku; 

10) najlepszych dostępnych technikach - rozumie się przez to najbardziej efektywny oraz 
zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, 
wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, 
mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, 
ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość, z tym że pojęcie: 

a) "technika" oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana 
instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, 

b) "dostępne techniki" oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia 
ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem 
warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów 
inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną 
działalność może uzyskać, 

c) "najlepsza technika" oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu 
wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości; 

10a) obszarze cichym w aglomeracji - rozumie się przez to obszar, na którym nie 
występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych 
wskaźnikiem hałasu LDWN; 

10b) obszarze cichym poza aglomeracją - rozumie się przez to obszar, który nie jest 
narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub 
pochodzącego z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej; 

10c) (uchylony); 
<10d) obszarze tła miejskiego – rozumie się przez to obszar miasta, w którym 

poziomy substancji w powietrzu są reprezentatywne dla narażenia ludności 
zamieszkującej tereny miejskie na działanie substancji;> 

11) oddziaływaniu na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na 
zdrowie ludzi; 

11a) (uchylony); 
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12) odpadach - rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587); 

13) ochronie środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, 
umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta 
polega w szczególności na: 

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego; 

14) organie administracji - rozumie się przez to: 
a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w 

ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, 
organy jednostek samorządu terytorialnego, 

b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie 
porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego 
ochrony; 

15) organie ochrony środowiska - rozumie się przez to organy administracji powołane do 
wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich 
właściwości określonej w tytule VII w dziale I; 

16) organizacji ekologicznej - rozumie się przez to organizacje społeczne, których 
statutowym celem jest ochrona środowiska; 

17) PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, 
monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 
monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych 
substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie; 

18) polach elektromagnetycznych - rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne 
oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz; 

19) (uchylony); 
20) podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to: 

a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 
1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie 
upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 
leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w 
ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze 
środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia; 

21) pomiarze - rozumie się przez to również obserwacje oraz analizy; 
22) (uchylony); 
23) poważnej awarii - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 

eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 
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transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem; 

24) poważnej awarii przemysłowej - rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie; 
25) powierzchni ziemi - rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz 

znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że 
pojęcie "gleba" oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, 
materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę 
gleby i podglebie; 

26) powietrzu - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z 
wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy; 

26a) poziomie dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB) - rozumie się przez to wartość 
poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowaną według charakterystyki 
częstotliwościowej A, wyznaczoną zgodnie z Polską Normą; 

27) (uchylony); 
28) poziomie substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie 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 być osiągnięty w 
określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; 
poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza, 

[b) poziom docelowy - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w 
określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych 
i technologicznych; poziom ten określa się w celu zapobiegania lub 
ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub 
środowisko jako całość,] 

<b) poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w 
określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań 
technicznych i technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, 
zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na 
zdrowie ludzi lub środowisko jako całość,> 

c) poziom celu długoterminowego - jest to poziom substancji, poniżej którego, 
zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten 
ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może 
być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i 
technologicznych; 

<28a) poziomie informowania – rozumie się przez to stężenie substancji w 
powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z 
krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup 
ludności, w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa 
informacja;> 

29) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju - rozumie się przez to pozwolenie na 
wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 
ust. 1; 
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30) produkcie - rozumie się przez to wprowadzaną do obrotu substancję, energię, 
instalację, urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część; 

31) prowadzącym instalację - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie 
określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z 
wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie; 

<31a) pułapie stężenia ekspozycji – rozumie się przez to poziom substancji w 
powietrzu wyznaczony na podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego 
narażenia, w celu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na 
zdrowie ludzi, który ma być osiągnięty w określonym terminie; pułap stężenia 
ekspozycji jest standardem jakości powietrza;> 

32) równowadze przyrodniczej - rozumie się przez to stan, w którym na określonym 
obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników 
przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki 
przyrody nieożywionej; 

32a) ruchach masowych ziemi - rozumie się przez to powstające naturalnie lub na skutek 
działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych 
warstw skał, zwietrzeliny i gleby; 

32b) równoważnym poziomie hałasu - rozumie się przez to wartość poziomu ciśnienia 
akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną według charakterystyki 
częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa 
średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym 
poziomie w czasie; równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską 
Normą; 

32c) ryzyku - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego skutku 
w określonym czasie lub w określonej sytuacji; 

33) standardach emisyjnych - rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji; 
[34) standardzie jakości środowiska - rozumie się przez to poziomy dopuszczalne 

substancji lub energii, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez 
środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze;] 

<34) standardzie jakości środowiska – rozumie się przez to poziomy dopuszczalne 
substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być 
osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego 
poszczególne elementy przyrodnicze;> 

35) staroście - rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu; 
36) substancji - rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny 

lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności 
człowieka; 

37) substancji niebezpiecznej - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo 
mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, 
biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z 
nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją 
niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja 
powstała w wyniku awarii; 

38) ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 
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b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych 
do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), 

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 
parkingów, 

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, 
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód 
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie 
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji 
zawartych w pobranej wodzie, 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb 
łososiowatych, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych 
niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub 
organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 
kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku 
danego cyklu; 

38a) ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o 
zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków; 

38b) ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków 
bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 
odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w 
zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych; 

38c) ściekach przemysłowych - rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami 
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z 
prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego 
podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu; 

39) środowisku - rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także 
przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię 
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy 
różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi 
elementami; 

40) terenie zamkniętym - rozumie się przez to teren, a w szczególnych przypadkach 
obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz 
wyznaczony w sposób określony w ustawie z dnia 17 maja 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); 
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41) tytule prawnym - rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, 
trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy; 

42) urządzeniu - rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki 
transportu; 

42a) użytkowniku urządzenia - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie 
określonego tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji 
zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie; 

43) wielkości emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub 
energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w 
szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych 
odpadach; 

44) władającym powierzchnią ziemi - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a 
jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot 
ujawniony jako władający; 

45) właściwym organie Państwowej Straży Pożarnej - rozumie się przez to: 
a) komendanta powiatowego - w sprawach dotyczących zakładów o zwiększonym 

ryzyku, 
b) komendanta wojewódzkiego - w sprawach dotyczących zakładów o dużym 

ryzyku; 
46) wprowadzaniu ścieków do ziemi - rozumie się przez to także wprowadzanie ścieków 

do gleby; 
<46a) wskaźniku średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 

100 tysięcy i aglomeracji – rozumie się przez to średni poziom substancji w 
powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na 
obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 
tysięcy i aglomeracjach, wykorzystywany do dotrzymania pułapu stężenia 
ekspozycji oraz określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia;> 

47) wykorzystywaniu substancji - rozumie się przez to także ich gromadzenie; 
48) zakładzie - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego 

prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim 
urządzeniami; 

49) zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach 
materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z 
innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska; 

<49a) udziale zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych – rozumie się 
przez to tę część emisji zanieczyszczeń, która nie jest spowodowana 
bezpośrednio lub pośrednio działalnością człowieka, w tym zjawiska naturalne, 
takie jak wybuchy wulkanów, aktywność sejsmiczna, aktywność geotermiczna, 
pożary lasów i nieużytków, gwałtowne wichury, aerozole morskie, emisja 
wtórna lub przenoszenie w powietrzu cząstek pochodzenia naturalnego z 
regionów suchych;> 

50) zrównoważonym rozwoju - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i 
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społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

 
Art. 86. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia, kierując się koniecznością ujednolicenia zasad oceny jakości powietrza, 
określi, w drodze rozporządzenia: 

1) poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu; 
2) poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu; 
3) poziomy celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu; 
4) alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet 

krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi; 
<4a) poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu; 
4b) pułap stężenia ekspozycji;> 

5) warunki, w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i ciśnienie; 
6) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację; 
7) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów; 
[8) zróżnicowane dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla: 

a) terenu kraju, z wyłączeniem uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w 
rozumieniu 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 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921), 

b) uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy wymienionej 
w lit. a.] 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone: 
1) dopuszczalna częstość przekraczania poziomów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 
[2) terminy osiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, dla niektórych 

substancji w powietrzu; 
3) zróżnicowane poziomy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi oraz ochronę roślin;] 
<2) terminy osiągnięcia poziomów i pułapu, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 4b, 

dla niektórych substancji w powietrzu; 
3) zróżnicowane poziomy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 4a, ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin;> 
4) marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyrażone jako 

malejąca wartość procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w 
powietrzu w kolejnych latach. 

3. (uchylony). 
4. (uchylony). 
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5. (uchylony). 
[6. Przez margines tolerancji rozumie się wartość, o którą przekroczenie dopuszczalnego 

poziomu substancji w powietrzu nie powoduje obowiązku sporządzenia projektu 
rozporządzenia w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 
ust. 1.] 

<6. Przez margines tolerancji rozumie się wartość, o którą przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu nie powoduje obowiązku 
sporządzenia projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony 
powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1.> 

7. Jeżeli dla substancji nie został określony margines tolerancji, to obszar, na którym poziom 
tej substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny, klasyfikuje się do strefy, o 
której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1. 

 
<Art. 86a. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia, kierując się potrzebą dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz 
określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia, określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1) sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji; 

2) sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia; 
3) sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca każdego 
roku, oblicza wartość wskaźnika średniego narażenia za rok poprzedni dla miasta o 
liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji dla każdego takiego 
miasta i aglomeracji oraz wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia.  

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska informację o wartościach wskaźników, o których 
mowa w ust. 2. 

Art. 86b. 
Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 30 września 
każdego roku, wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, 
w których: 

1) wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców 
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia 
ekspozycji; 

2) wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców 
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia 
ekspozycji. 

Art. 86c. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, krajowy cel 
redukcji narażenia, kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi. 
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Art. 86d. 
Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia zasad 
dokonywania oceny jakości powietrza oraz uwzględnienia w tych ocenach udziału 
zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych lub solenia i piaskowania dróg w 
okresie zimowym, może określić, w drodze rozporządzenia, sposób określania udziału 
zanieczyszczeń pochodzących z tych źródeł w stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.> 

 
Art. 87. 

1. Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. 
[2. Strefę stanowi: 

1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy; 
2) obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego 

województwa, niewchodzący w skład aglomeracji, o której mowa w pkt 1. 
3. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę substancje, których poziom w 

powietrzu podlega ocenie, określi, w drodze rozporządzenia, strefy, o których mowa w 
ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem ich nazw i kodów.] 

<2. Strefę stanowi: 
1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy; 
2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 
3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie 

mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.  
3. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę substancje, których 

poziom w powietrzu podlega ocenie, określi, w drodze rozporządzenia, strefy, o 
których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ich nazw i kodów.> 

 
Art. 89. 

[1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, 
dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz 
odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom 
odpowiednio: 

1) przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji; 
2) mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym 

powiększonym o margines tolerancji; 
3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego; 
4) przekracza poziom docelowy; 
5) nie przekracza poziomu docelowego; 
6) przekracza poziom celu długoterminowego; 
7) nie przekracza poziomu celu długoterminowego. 

1a. Wyniki oceny oraz klasyfikację stref, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska niezwłocznie przekazuje marszałkowi województwa.] 
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<1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia 
każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za 
rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w 
których poziom odpowiednio: 

1) przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji; 
2) mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym 

powiększonym o margines tolerancji; 
3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego; 
4) przekracza poziom docelowy; 
5) nie przekracza poziomu docelowego; 
6) przekracza poziom celu długoterminowego; 
7) nie przekracza poziomu celu długoterminowego. 

1a. Wyniki oceny oraz klasyfikację stref, o których mowa w ust. 1, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska niezwłocznie przekazuje zarządowi województwa.> 

<1b. W przypadku udokumentowania wpływu zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 
naturalnych lub solenia i piaskowania dróg w okresie zimowym na poziom 
substancji w powietrzu, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, kierując 
się stopniem wpływu zanieczyszczeń pochodzących z tych źródeł na przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych, uwzględnić w ocenie poziomów substancji w powietrzu 
wpływ tych zanieczyszczeń.> 

2. (uchylony). 
3. (uchylony). 
4. (uchylony). 
5. (uchylony). 
 

Art. 90. 
1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w 

powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny. 
2. (uchylony). 
3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, kierując się potrzebą ujednolicenia zasad dokonywania oceny jakości 
powietrza w strefach, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu; 
2) górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną: 
1) zakresy wymaganych pomiarów, z podziałem na pomiary ciągłe oraz okresowe; 
2) kryteria lokalizacji punktów poboru próbek substancji; 
3) minimalna liczba stałych punktów pomiarowych; 
4) (uchylony); 
5) przypadki, gdy ocena jakości powietrza: 

a) powinna być dokonywana metodami pomiarowymi, 
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b) może być dokonywana: 
– przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania, 
– metodami modelowania lub innymi metodami szacowania; 

6) metodyki referencyjne; 
[7) wymagania dotyczące jakości pomiarów i zakresu dokumentacji dotyczącej 

uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych.] 
<7) wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny oraz zakresu 

dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych;> 
<8) kryteria kontroli poprawności danych dotyczących substancji w powietrzu w 

trakcie ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych dla substancji w 
powietrzu.> 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, mogą zostać ustalone: 
1) dopuszczalna częstość przekraczania progów oszacowania; 
2) sposób określania częstości przekraczania progów oszacowania[.]<;> 
<3) zakres pomiarów wspomagających ocenę jakości powietrza, w szczególności 

zakres prowadzenia analiz składu chemicznego pyłu.> 
6. Główny Inspektor Ochrony Środowiska: 

1) sprawuje nadzór nad ustalaniem przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska sposobu oceny jakości powietrza, o której mowa w art. 88, oraz 
dokonywaniem oceny jakości 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 środowiska; 

2) koordynuje działania w zakresie zapewnienia jakości pomiarów i oceny jakości 
powietrza poprzez wskazanie procedur jakości, w tym zapewnienie spójności 
pomiarowej przy udziale laboratoriów wzorcujących; 

3) koordynuje na terenie kraju udział w programach zapewnienia jakości 
organizowanych przez Komisję Europejską. 

 
Art. 91. 

[1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, marszałek województwa, w terminie 12 
miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 
klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, przedstawia do zaopiniowania 
właściwym starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego 
na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. 

2. Starosta jest obowiązany do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania 
projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1.] 

<1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 
15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 
klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do 
zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 
projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 
ekspozycji. 
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2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu 
ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1.> 

<2a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza akceptację 
projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.> 

[3. Sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 
poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, 
określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza.] 

<3. Sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 
poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 
1, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza.> 

<3a. Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji, zarząd 
województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza 
lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań 
krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.> 

[4. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, marszałek województwa określa 
przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i informuje 
ministra właściwego do spraw środowiska o działaniach podejmowanych w celu 
zmniejszenia emisji tych substancji. 

5. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, sejmik województwa, w terminie 15 
miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 
klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, po zasięgnięciu opinii właściwych 
starostów, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza, mający na celu 
osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu. 

6. Starosta jest obowiązany do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania 
projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 5.] 

<4. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, zarząd województwa określa 
przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i 
informuje ministra właściwego do spraw środowiska o działaniach podejmowanych 
w celu zmniejszenia emisji substancji powodujących te przekroczenia. 

5. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, zarząd województwa, w terminie 15 
miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 
klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do 
zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 
projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu 
osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu. Przepis ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu 
ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 5.> 

<6a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 6, oznacza akceptację 
projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.> 

7. Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny albo poziom docelowy 
więcej niż jednej substancji w powietrzu, można sporządzić wspólny program ochrony 
powietrza dotyczący tych substancji. 
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[8. Jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych poziomów 
substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4, występują 
na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwi marszałkowie 
województw współdziałają w sporządzaniu programów ochrony powietrza, o których 
mowa w ust. 3 lub 5. 

9. Marszałek województwa zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, 
którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza.] 

<8. Jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych 
poziomów substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 
lub 4, występują na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, 
właściwe zarządy województw współdziałają przy sporządzaniu programów 
ochrony powietrza, o których mowa w ust. 3 lub 5, w zakresie wymiany informacji o 
ewentualnych źródłach przekroczeń poziomów substancji w powietrzu oraz 
przykładowych działaniach mających na celu ich ograniczenie. 

9. Zarząd województwa, zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony 
powietrza.> 

<9a. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu 
ochrony powietrza powinien uwzględniać przeprowadzone przez zarząd 
województwa analizy udziału w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu 
poszczególnych grup źródeł emisji tych substancji i określać odpowiednie działania 
naprawcze w przypadku przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych 
lub poziomów docelowych substancji. 

9b. Opracowany przez zarząd województwa projekt programu ochrony powietrza 
powinien uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i 
strategicznych, w tym w krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich 
programach ochrony środowiska, regionalnych programach operacyjnych i 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 

9c. W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a 
standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany 
opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie 
uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając 
w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, 
obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. 

9d. Po określeniu krajowego celu redukcji narażenia, zarząd województwa jest 
obowiązany opracować projekt aktualizacji programu ochrony powietrza, 
określając dodatkowe działania mające na celu osiągnięcie krajowego celu redukcji 
narażenia. 

9e. Przepisy dotyczące trybu przyjmowania programu ochrony powietrza stosuje się 
odpowiednio do jego aktualizacji.> 

[10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza, o których mowa w 
ust. 3 i 5, biorąc pod uwagę cele tych programów.] 
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<10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza 
oraz plany działań krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części 
składowe programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, 
a także zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych 
programach i planach, biorąc pod uwagę cele tych programów i planów oraz 
konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska.> 

[11. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 10, zostaną ustalone forma sporządzania i 
niezbędne części składowe programów ochrony powietrza, o których mowa w ust. 3 i 5, 
oraz zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach.] 

 
Art. 91a. 

W przypadku występowania na obszarze województwa stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 
pkt 6, osiągnięcie poziomów celów długoterminowych jest jednym z celów wojewódzkich 
programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 17. 

 
<Art. 91b. 

1. W przypadku występowania na obszarze województwa stref, o których mowa w art. 
89 ust. 1 pkt 1, możliwe jest złożenie powiadomienia o zamiarze odroczenia do dnia 
1 stycznia 2015 r. terminów osiągnięcia poziomów dopuszczalnych w przypadku 
dwutlenku azotu i benzenu, pod warunkiem że uchwalony został program ochrony 
powietrza z uwzględnieniem szczegółowych wymagań określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 91 ust. 10. 

2. Powiadomienie wraz z programem ochrony powietrza dla danej strefy zarząd 
województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje powiadomienie Komisji 
Europejskiej za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Unii Europejskiej. 

4. Odroczenie, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe po wydaniu decyzji przez 
Komisję Europejską. 

Art.  91c. 
1. W przypadku gdy przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelowych 

substancji w powietrzu występuje na znacznym obszarze kraju, a środki podjęte 
przez organy samorządu terytorialnego nie wpływają na ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, minister właściwy do spraw środowiska może 
opracować krajowy program ochrony powietrza, który jest dokumentem o 
charakterze strategicznym wyznaczającym cele i kierunki działań, jakie powinny 
zostać uwzględnione w programach ochrony powietrza. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w przypadku opracowania krajowego 
programu ochrony powietrza, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie strony internetowej, na której 
zamieszczono ten program, oraz o terminie, od którego ma być on stosowany. 
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Art. 91d. 
W przypadku przekroczenia pułapu stężenia ekspozycji, osiągnięcie krajowego celu 
redukcji narażenia powinno być jednym z celów wojewódzkich programów ochrony 
środowiska, do których, przy ich najbliższej aktualizacji, wprowadza się dodatkowe 
działania w obszarze ochrony powietrza.> 

 
Art. 92. 

[1. W przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych 
poziomów substancji w powietrzu w danej strefie sejmik województwa, po zasięgnięciu 
opinii właściwego starosty, określi, w drodze uchwały, plan działań krótkoterminowych, 
w którym ustala się działania mające na celu: 

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń; 
2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.] 

<1. W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu 
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, zarząd 
województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku 
od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opracowuje i przedstawia do 
zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 
projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się 
działania mające na celu: 

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń; 
2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.> 

<1a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie planu działań 
krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 1. 

1b. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1a, oznacza akceptację 
projektu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych. 

1c. Sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania informacji o 
ryzyku, o której mowa w ust. 1, od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, 
określa, w drodze uchwały, plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w 
ust. 1. 

1d. W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu 
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzki 
zespół zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), 
informuje właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych planem 
działań krótkoterminowych.> 

2. Plan działań krótkoterminowych powinien w szczególności zawierać: 
1) listę podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub 

zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza; 
2) sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń 

napędzanych silnikami spalinowymi; 
3) sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska 

oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń; 
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4) określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń. 
[3. Przepisów ust. 1 i 2 oraz art. 93 w zakresie obowiązku określania planu działań 

krótkoterminowych w przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu oraz obowiązku wdrażania tych planów nie stosuje się do stref, o 
których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do substancji, których poziomy są 
przekroczone.] 

 
[Art. 92a. 

1. W przypadku wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryzyka przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów dopuszczalnych, powiększonych o 
margines tolerancji, lub poziomów alarmowych, spowodowanych przenoszeniem 
zanieczyszczeń z terytorium innego państwa, minister właściwy do spraw środowiska, po 
zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zawiadamia o tym to 
państwo i, za pośrednictwem marszałka województwa właściwego dla obszaru, na którym 
stwierdzono ryzyko tych przekroczeń lub przekroczenia, prowadzi konsultacje w celu 
analizy możliwości wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka przekroczeń oraz skutków i 
czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

2. W przypadku uzyskania od innego państwa informacji o wystąpieniu ryzyka przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów dopuszczalnych, powiększonych o 
margines tolerancji, lub poziomów alarmowych, spowodowanych przenoszeniem 
zanieczyszczeń z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsultacje prowadzi marszałek 
województwa właściwy dla obszaru, co do którego istnieje podejrzenie przenoszenia 
zanieczyszczeń. 

3. Marszałek województwa niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw 
środowiska o wynikach konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, o których 
mowa w ust. 1 i 2, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.] 

<Art. 92a. 
1. W przypadku wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryzyka 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub 
dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych 
oraz celów długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z 
terytorium innego państwa, minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu 
opinii Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem zarządu 
województwa właściwego dla obszaru, na którym stwierdzono ryzyko tych 
przekroczeń lub przekroczenia, prowadzi konsultacje z właściwym organem tego 
państwa w celu analizy możliwości wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka 
przekroczeń oraz skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

2. W przypadku uzyskania od innego państwa informacji o wystąpieniu ryzyka 
przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub 
dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych 
oraz celów długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsultacje z właściwym organem innego 
państwa prowadzi zarząd województwa właściwy dla obszaru, co do którego istnieje 
podejrzenie przenoszenia zanieczyszczeń. 
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3. Zarząd województwa niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw 
środowiska o wynikach konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku konieczności podjęcia działań stwierdzonych po konsultacjach, o 
których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek innego państwa, minister właściwy do spraw 
środowiska podejmuje współpracę, za pośrednictwem zarządu województwa 
właściwego dla danego obszaru, mając na celu przygotowanie i realizację wspólnych 
programów ochrony powietrza lub planów działań krótkoterminowych, 
obejmujących strefy terytorium innego państwa. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska może podjąć współpracę z innymi 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie 
koordynacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnych programów 
ochrony powietrza lub planów działań krótkoterminowych, jeżeli uzna to za celowe 
ze względu na wagę lub zawiłość sprawy w zakresie, o którym mowa w ust. 6. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska podejmuje współpracę, za pośrednictwem 
zarządu województwa właściwego dla obszaru, na którym stwierdzono ryzyko 
przekroczeń, z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisją 
Europejską w zakresie koordynacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wspólnych programów ochrony powietrza lub planów działań krótkoterminowych, 
w tym wymiany informacji o ewentualnych źródłach przekroczeń poziomów 
substancji w powietrzu oraz przykładowych działaniach mających na celu 
ograniczenie tych przekroczeń. 

7. Główny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje współpracę, za pośrednictwem 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla obszaru, na którym 
stwierdzono ryzyko przekroczeń, z organem właściwym w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie oceny i 
zapewnienia pomiarów jakości powietrza. 

8. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może podjąć współpracę z innymi 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie 
wymiany informacji o wykonywaniu oceny i zapewnieniu pomiarów jakości 
powietrza, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.> 

 
<Art. 92b. 

1. Informacje o stanie jakości powietrza, w tym lokalizacji wszystkich stref na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza i jego stanu, udostępniane są na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na stronie udostępnia się również informacje o 
decyzjach odraczających, o których mowa w art. 91b ust. 4, o obowiązujących 
programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska informacje o decyzjach odraczających, o programach ochrony 
powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 1, w 
celu ich udostępnienia na stronie internetowej.> 
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Art. 93. 
[1. Marszałek województwa niezwłocznie powiadamia społeczeństwo oraz podmioty, o 

których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o 
ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w 
powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczeń dopuszczalnych, docelowych albo alarmowych 
poziomów substancji.] 

<1. Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, niezwłocznie 
powiadamia społeczeństwo oraz podmioty, o których mowa w art. 92 ust. 2, w 
sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczenia 
poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz 
o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego 
substancji.> 

2. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności: 
1) datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo 

przekroczenie, oraz przyczyny tego stanu; 
2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych 

zmian, obszaru, którego dotyczy, oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego 
wystąpienia; 

[3) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które 
mają być przez nie podjęte;] 

<3) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w 
szczególności osoby starsze i dzieci, oraz środki ostrożności, które mają być 
przez nie podjęte;> 

4) informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 
 

Art. 94. 
1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska: 
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. Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie wyników i informacji, o których 

mowa w ust. 1, dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. 
<1b. W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego lub 

dopuszczalnego substancji w powietrzu w danej strefie wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska powiadamia o tym właściwy zarząd województwa. 

1c. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska powiadamia wojewódzki zespół 
zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 
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2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, o przekroczeniu poziomów zobowiązujących do 
podjęcia działań określonych w planach działań krótkoterminowych. 

1d. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 października 
każdego roku, udostępnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska roczne raporty z oceny jakości powietrza w kraju za rok poprzedni. 

1e. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 października 
każdego roku, udostępnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska informację o wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o 
liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji oraz wartości krajowego 
wskaźnika średniego narażenia za rok poprzedni.> 

[2. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska 
informację o programach ochrony powietrza, o których mowa w art. 91. 

2a. Marszałek województwa, co 3 lata, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza, o których mowa w 
art. 91, począwszy od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie określenia 
programu ochrony powietrza do dnia zakończenia realizacji tego programu. 

2b. Jeżeli realizacja programu ochrony powietrza jest zaplanowana na okres krótszy niż 3 
lata, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2a, marszałek województwa przedkłada 
najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji tego programu.] 

<2. Zarząd województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 
poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 
1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o 
uchwaleniu przez sejmik województwa programów ochrony powietrza, o których 
mowa w art. 91. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska informację o uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań 
krótkoterminowych. 

2a. Zarząd województwa, co 3 lata, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza, o których 
mowa w art. 91, oraz planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 
92, począwszy od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie określenia programu 
ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych do dnia zakończenia 
realizacji odpowiednio tego programu lub planu. 

2b. Jeżeli realizacja programu ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych 
jest zaplanowana na okres krótszy niż 3 lata, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 
2a, zarząd województwa przedkłada najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji 
tego programu lub planu.> 

3. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę konieczność gromadzenia 
danych i informacji na potrzeby krajowe i zobowiązań międzynarodowych, określi, w 
drodze rozporządzenia, zakres i sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 
1, 2 i 2a. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną: 
1) terminy przekazywania informacji; 
2) forma przekazywanych informacji; 
3) układ przekazywanych informacji; 
4) wymagane techniki przekazywania informacji. 
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Art. 96. 

Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu 
oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu województwa bądź jego 
części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i 
kontroli tego obowiązku. 

 
<Art. 96a. 

1. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako organu 
rządowej administracji zespolonej w województwie sprawuje nadzór w zakresie: 

1) terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i planów działań 
krótkoterminowych, o których mowa w art. 91 i art. 92; 

2) wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach 
działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
starostę oraz inne podmioty. 

2. Do wykonywania zadań kontrolnych przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska stosuje się przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, z 
uwzględnieniem ust. 3–6. 

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w wyniku przeprowadzonej kontroli 
może wydać zalecenia pokontrolne. 

4. Kontrolowany organ może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych 
w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 

5. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska ustosunkowuje się do zastrzeżeń 
kontrolowanego organu w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 

6. Kontrolowany organ, w terminie 30 dni od ustosunkowania się wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska do jego zastrzeżeń, powiadamia go o realizacji 
zaleceń pokontrolnych i zawartych w nich uwag i wniosków, mając na uwadze 
zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska zastrzeżeń.> 

 
Art. 152. 

1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 
środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 

świadczonych usług; 
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 
5) wielkość i rodzaj emisji; 
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji; 
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7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami[;]<.> 

[8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu 
zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających 
obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070).] 

[2a. Do informacji przekazywanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, mają 
zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 221 ust. 1a.] 

3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia 
przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis art. 64 ust. 2 
Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny 
można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli: 
1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów 

emisyjnych lub standardów jakości środowiska; 
2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 

pkt 1 i 2. 
5. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już 

ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od 
dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. 

6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany przedłożyć organowi 
właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: 

1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji; 
2) zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6. 

7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia 
rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych, o 
których mowa w ust. 2 pkt 2-6. 

7a. Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 6, prowadzący instalację, 
objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, 
przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 

8. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na 
wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. 

9. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu, o których 
mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji, 
uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego 
oddziaływania instalacji na środowisko. 
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Art. 208. 
1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone 

dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz, jeżeli 
wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie 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 także zawierać: 
1) informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o: 

a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość, 
b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko, 
c) proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu 

powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym 
oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a 
także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi 
wariantami, 

d) proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą 
wprowadzane do wód lub do ziemi, 

e) proponowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o 
których mowa w art. 202 ust. 6, 

f) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków 
awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1, 

g) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a; 
2) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w 

art. 207 ust. 2 i 3, wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań; 
3) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie 

warianty istnieją[;]<.> 
[4) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu 

zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających 
obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji.] 

2a. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, proponowane poziomy hałasu poza 
zakładem powinny być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do 
rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 

2b. Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wiąże się z realizacją działań 
w okresie, na który ma być wydane pozwolenie, informacja, o której mowa w art. 184 
ust. 2 pkt 15, zawiera: 

1) wskazanie i opis proponowanych działań; 
2) harmonogram realizacji działań w okresie obowiązywania pozwolenia; w przypadku 

planowanej realizacji określonego działania w okresie dłuższym niż rok jest 
wymagane wskazanie etapów tego działania w okresach nie dłuższych niż roczne 
oraz terminów realizacji tych etapów; 

3) przewidywane koszty realizacji poszczególnych działań; 
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4) plan finansowania poszczególnych działań; 
5) wskazanie uwarunkowań technicznych i ekonomicznych uzasadniających 

proponowany harmonogram realizacji działań. 
[2c. Do informacji przekazywanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, mają 

zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 221 ust. 1a.] 
3. Wniosek przedkłada się w dwu egzemplarzach. 
4. Do wniosku dołącza się: 

1) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej; 
2) zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; 
3)  kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została 
wydana. 

5. (uchylony). 
6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o 

uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych 
poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien 
zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego 
użytkowania, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i 
sposobów korzystania z nich; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie 
przeglądu ekologicznego, chyba że obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 426 ust. 4 
pkt 2. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, powinna być załączona także poświadczona przez 
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na 
którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 

 
Art. 221. 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz 
informacji, o których mowa w art. 184 ust. 2-4, powinien także zawierać: 

1) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza w ciągu roku; 

2) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów 
przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub 
powstającego produktu; 

3) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca 
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów 
poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. 
U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.); 

4) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu; 
5) aktualny stan jakości powietrza; 
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6) określenie warunków meteorologicznych; 
7) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o 

których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników[;]<.> 
[8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu 

zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających 
obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji.] 

[1a. Kierując się potrzebą ujednolicenia i kompletności informacji przekazywanych na 
potrzeby Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, o którym mowa w 
ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji, minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór formularza obejmującego wykaz źródeł emisji, instalacji, środków 
technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji 
podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji.] 

2. Informacje, o których mowa: 
1) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie 

gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w 
przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, 
w jakich wyrażone są te standardy; 

2) w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru 
wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz 
proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów. 

 
TYTUŁ V 

ŚRODKI FINANSOWO-PRAWNE 
(Dział I i II pominięto) 

Dział III 
Administracyjne kary pieniężne 

(Rozdziały 1, 2, 3 pominięto) 

<Rozdział 4 
Kary pieniężne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów 

ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 
Art.  315a. 

1. W przypadku: 
1) gdy kontrolowany organ nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w 

art. 96a ust. 3, w zakresie dotrzymania terminu uchwalenia programów ochrony 
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, 

2) niedotrzymania ustawowego terminu uchwalenia programów ochrony 
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, 

3) niedotrzymania terminów realizacji zadań określonych w programach ochrony 
powietrza oraz planach działań krótkoterminowych 
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– organ za to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 
500 000 zł. 

2. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska, biorąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień oraz 
naruszonych przez organ obowiązków. 

Art.  315b. 
1. Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 315a, przysługuje 

odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
2. Karę pieniężną wnosi się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej 
wymierzeniu stała się ostateczna. 

3. Kara pieniężna podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w 
przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 315c. 
Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych 
przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.> 

 
[Art. 332. 

Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 92 ust. 1, 

podlega karze grzywny.] 
<Art. 332. 

Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku 
województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny.> 

 
[Art. 334. 

Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 96, 

podlega karze grzywny.] 
<Art. 334. 

Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku 
województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.> 

 
Art. 378. 

1. Organem ochrony środowiska właściwym 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 środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i 
zdarzeń na terenach zamkniętych. 

2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach: 
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1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, 
która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż 
wymienione w pkt 1. 

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane 
technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną 
instalację. 

3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące 
przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy 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 zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1. 

[4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a, art. 91 ust. 1, 3 i 4, 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. 434, art. 435 ust. 3, 5 i 6, art. 
437 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, są zadaniami z zakresu administracji 
rządowej.] 

<4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a, 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. 434, art. 435 ust. 
3, 5 i 6, art. 437 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, są zadaniami z zakresu 
administracji rządowej.> 

 
Art. 400a. 

1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 
1) opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i 
utrzymanie katastru wodnego; 

2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 
3) wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz 

gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych 
kraju; 

4) wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony 
wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i 
gospodarkę; 

5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub 
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 
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6) działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w 
przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (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 zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu 
odpadów; 

7) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 
9) przedsięwzięcia związane z ochroną 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 postęp techniczny w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej; 

12) rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-
pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

13) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, 
służących badaniu stanu środowiska; 

14) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze 
środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze 
środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat; 

15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych 
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także 
systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; 

16) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z 
dostępem do informacji o środowisku; 

17) działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód 
górniczych, a także ich skutków; 

18) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 
terenów, na których występują te ruchy; 

19) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 
20) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w 

przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 
21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 
22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 

wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 
23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw 

ciekłych; 
24) wspomaganie ekologicznych form transportu; 
25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan 

gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych 
produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających 
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ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody; 

26) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących 
przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

27) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie 
monitoringu przyrodniczego; 

28) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin 
lub zwierząt; 

29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie 
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

30) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w 
lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i 
abiotyczne; 

31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 
przekroczenia standardów jakości środowiska; 

32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju; 

33) przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

34) działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych 
dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o 
wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o 
których mowa w art. 206 i 212; 

35) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i 
zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw; 

36) wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego 
sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej; 

[37) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, 
programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, 
plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami, krajowy program 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz plany działań krótkoterminowych, o których 
mowa w art. 92 ust. 1, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów;] 

<37) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, 
plany działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy 
ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany 
gospodarowania wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków 
komunalnych, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów;> 

38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 
niepodlegających zwrotowi; 
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39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z 
Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi; 

40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 
współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; 

41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100); 

41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu 
ekozarządzania i audytu (EMAS); 

42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego 
Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia 
przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z 
warunkami jej dopuszczalności. 

 
Art. 401. 

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na 
podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu 
państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także 
przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z 
działalnością tych funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 
7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 
<1a) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a;> 

2) wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i 
górnicze; 
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3) wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. - Prawo wodne; 

4) wpływy z opłat zastępczych, 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 późn. zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 
56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy; 

4a) wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), oraz 
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy; 

5) wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 
2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683); 

6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (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) wpływy z opłat, 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 także wpływy z kar pieniężnych 
nałożonych na podstawie art. 70-72 tej ustawy; 

8) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej; 

9) wpływy z opłat, 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) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy 
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy; 

11) środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w 
wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

11a) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 79b i 79c ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach; 

11b) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

12) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, 
poz. 859); 

13) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666); 

14) wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 
ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 



- 32 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy 
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy; 

2) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 
oraz art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). 

 
Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 
środowiska, o których mowa w art. 206 i 212. 

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz 
w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; 

2) przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska. 
3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 
negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 
likwidacji zakładów górniczych. 

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) utrzymanie katastru wodnego; 
2) opracowanie planów gospodarowania wodami; 
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 

wodnych; 
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury 

śródlądowych dróg wodnych. 
5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4 i 4a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na wspieranie poprawy efektywności energetycznej, w tym 
wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne, lub na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub 
przebudowy sieci służących przyłączaniu tych źródeł. 

6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: 

1) ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane; 
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych; 
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3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych. 

7. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem 
biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocję 
ich wykorzystania. 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i 
zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) finansowanie działań w zakresie: 
a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 
b) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 
c) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 
d) przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 
e) unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 

2) finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do 
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na 
finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z opon; 

3) finansowanie: 
a) zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na 

edukację ekologiczną w tym zakresie, 
b) działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów poużytkowych z olejów smarowych; 
4) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
5) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie: 

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, 
c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

6) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z 
eksploatacji; 

6a) dofinansowanie powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.); 



- 34 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7) dofinansowanie działań w zakresie: 
a) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu, 
b) edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania, 
c) rozwoju nowych technologii recyklingu, 
d) zbierania, 
e) unieszkodliwiania 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
8) dofinansowanie działań w zakresie: 

a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad 
międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, 

c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b. 
<9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i 
planów działań krótkoterminowych; 

2) realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 
3) pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są 

poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu.> 
[10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-9, są zobowiązaniami wieloletnimi. 
11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9 mogą być zmniejszane za zgodą ministra 

właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw 
środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie Unii 
Europejskiej i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9 z przychodów Narodowego Funduszu 
wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o których mowa 
w art. 411 ust. 1 pkt 1.] 

<10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, 
o których mowa w ust. 1–9a, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1–9a mogą być zmniejszane za zgodą 
ministra właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy 
do spraw środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań 
określonych w prawie Unii Europejskiej i umowach międzynarodowych, których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
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12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1–9a z przychodów Narodowego 
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, 
o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.> 

 

 

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ (Dz. U. z 

2011 r. Nr 212, poz. 1263) 

Art. 4. 
1. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 

sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania 
higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: 

[1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w 
zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;] 

<1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i 
innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;> 

2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, 
instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i 
towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego; 

3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz 
warunków żywienia zbiorowego; 

3a) nadzoru nad jakością zdrowotną żywności; 
4) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi 
wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi; 

5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu 
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy; 

6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i 
innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w 
ośrodkach wypoczynku; 

7) higieny procesów nauczania; 
8) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, 

stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i 
ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) obowiązków wynikających z tej ustawy 
oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych; 

8a) (uchylony); 
8b) (uchylony); 

9) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) 
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Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 
prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 
grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami 
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi; 

10) wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie 
papierosowym. 

2. Do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego 
należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności 
zawodowej. 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr 

16, poz. 94, z późn. zm.) 

Art. 32. 
1. Zarządca opracowuje regulamin określający w szczególności: 

1) tryb składania i rozpatrywania wniosków o przydział tras pociągów; 
2) charakterystykę infrastruktury kolejowej przeznaczonej do udostępniania 

przewoźnikom kolejowym oraz informacje o warunkach dostępu do niej; 
3) sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej; 
4) warunki korzystania z udostępnionej infrastruktury kolejowej; 
5) zakres usług związanych z udostępnianiem infrastruktury kolejowej i warunki ich 

zapewnienia[.]<;> 
<6) sposób przewożenia materiałów sypkich zapobiegający ich pyleniu.> 

1a. Do regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się link do strony internetowej, na której 
jest zamieszczony rejestr infrastruktury, o którym mowa w art. 25g ust. 1. 

2. Regulamin jest ogłaszany, w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż na 4 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o przydział tras pociągów. 

3. Wprowadzenie do regulaminu postanowień dotyczących linii kolejowych o znaczeniu 
obronnym wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. Nr 89, 

poz. 590, z późn. zm.) 

 
Art. 5. 

1. Tworzy się Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i 
gminne plany zarządzania kryzysowego, zwane dalej "planami zarządzania 
kryzysowego". 
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2. W skład planów zarządzania kryzysowego wchodzą następujące elementy: 
1) plan główny zawierający: 

a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym 
dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń, 

b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki 
bezpieczeństwa, 

c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach 
kryzysowych[;]<,> 

<d) zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w 
art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);> 

2) zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym: 
a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, 
b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji 

planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej, 
c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w 

sytuacjach kryzysowych, 
d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b; 

3) załączniki funkcjonalne planu głównego określające: 
a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane 

z ochroną infrastruktury krytycznej, 
b) organizację łączności, 
c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, 
d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na 

wypadek zagrożeń, 
e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, 
f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy 

psychologicznej, 
g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego 

obszaru, 
h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych 

w planie zarządzania kryzysowego, 
i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód, 
j) procedury uruchamiania rezerw państwowych, 
k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie 

województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego, 
l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej. 

3. Plany zarządzania kryzysowego podlegają systematycznej aktualizacji, a cykl planowania 
nie może być dłuższy niż dwa lata. 
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4. Cykl planowania realizują właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty 
przewidywane do realizacji przedsięwzięć określonych w planie zarządzania 
kryzysowego, w zakresie ich dotyczącym. 

5. Plany zarządzania kryzysowego uzgadnia się z kierownikami jednostek organizacyjnych, 
w zakresie ich dotyczącym, planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć 
określonych w planie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O 

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227, z późn. zm.) 

 
Art. 25. 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także: 
1) przez ministra właściwego do spraw środowiska: 

a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 
– polityka ekologiczna państwa, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, 
– raport z realizacji polityki ekologicznej państwa, o którym mowa w art. 16 tej 

ustawy, 
b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: 

– krajowy plan gospodarki odpadami, 
– sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami, 

c) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach 
międzynarodowych, które dotyczą ochrony środowiska, a także raporty z 
wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne, 

d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska, 
e) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych: 
– Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, o którym mowa w art. 34 tej ustawy, 
– Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, o którym mowa w 

art. 40 tej ustawy, 
– Rejestr Produktów GMO, o którym mowa w art. 50 ust. 1 tej ustawy, 
– Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej produktów GMO, o którym mowa w art. 56 tej ustawy, 
f) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne: 

– krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 
43 ust. 3 tej ustawy, 
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– sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 4 tej ustawy; 

2) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych o ocenach 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko; 

3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: 
a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 

236a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 

20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; 
4) przez marszałka województwa: 

a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 
– wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 

tej ustawy, 
– raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 
– program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy, 
<– decyzje w sprawie odroczenia i wyłączenia ze stosowania określonych 

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

– plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy, 
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 

1 tej ustawy, 
b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: 

– rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania 
odpadami, o którym mowa w art. 37 ust. 6 tej ustawy, 

– wojewódzki plan gospodarki odpadami, 
– sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - akty prawa miejscowego, 
o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji 
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
- Prawo ochrony środowiska; 

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

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

– raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

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

b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: 
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– powiatowy plan gospodarki odpadami, 
– sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami; 

8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta: 
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 

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

– raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy. 

b)  (uchylona); 
9)  przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. - Prawo atomowe: 
a) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu 

jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne oraz o 
wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z 
obiektu jądrowego do środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w 
obiekcie jądrowym, powodujących powstanie zagrożenia, 

b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych 
- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń 
materiałów jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

10)  przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.): 

a) informacje o funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w 
elektrowni jądrowej, 

b) roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w 
elektrowni jądrowej 

- z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) 

 
[Art. 58. 

1. Prowadzący instalacje eksploatowane na podstawie ważnego pozwolenia 
zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub 
zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w terminie 30 dni 
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od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 221 ust. 1a ustawy 
zmienianej w art. 56, mają obowiązek przekazania organowi właściwemu do wydania 
pozwolenia lub organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacji obejmującej 
wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub 
ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia 
raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zostać przekazana na formularzu, którego 
wzór jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 221 ust. 1a ustawy 
zmienianej w art. 56.] 

 
[Art. 60a. 

1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 
1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje 
się przepisy art. 285-288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2013 r. 
wnosi się w wysokości 50 % sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
należnych za pierwsze i drugie półrocze 2012 r.] 

<Art. 60a. 
1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 

ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2016 
r. stosuje się przepisy art. 285–288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2017 r. 
wnosi się w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza należnych za pierwsze i drugie półrocze 2016 r.> 

 
[Art. 62. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 56 pkt 7, 
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.] 

<Art. 62. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 56 pkt 7, 
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.> 
 


