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Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu 

zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 

środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. 

(druk nr 127) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu 

zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 

środowiska, zwanego w dalszej części opinii „Protokołem”.  

Przywołana Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. weszła w 

życie dnia 30 października 2001 r., zaś w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 maja 

2002 r. 

Protokół został podpisany dnia 21 maja 2003 r., podczas Ministerialnej Konferencji 

„Środowisko dla Europy”, która odbyła się w Kijowie w dniach 21 – 23 maja 2003 r. Zgodnie 

z art. 27 wchodzi on w życie dziewięćdziesiątego dnia od dnia złożenia szesnastego 

dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie lub przystąpienie. W związku ze 

złożeniem wymaganej liczby instrumentów ratyfikacji, Protokół wszedł w życie dnia 8 

października 2009 r. Należy jednocześnie podkreślić, że dla każdego państwa lub regionalnej 

organizacji integracji gospodarczej, które ratyfikują, przyjmą lub przystąpią do Protokołu po 

złożeniu szesnastego dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie lub przystąpienie, 

wchodzi on w życie dziewięćdziesiątego dnia od dnia złożenia przez to państwo lub 

organizację takiego dokumentu.  

Podstawowym obowiązkiem nakładanym na Państwa-Strony postanowieniami 

Protokołu jest utworzenie i prowadzenie publicznie dostępnych krajowych rejestrów 

uwalniania i transferu zanieczyszczeń (rejestry „PRTR”). Zapisy Protokołu określają m.in. 
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główne elementy systemu rejestrów uwalniania zanieczyszczeń, strukturę, układ oraz zakres 

rejestrów, wymagania w zakresie raportowania, okresy raportowania, sposób zbierania 

i archiwizowania danych, jak również kwestie oceny jakości informacji raportowanych do 

systemu, publicznego dostępu do informacji, rodzaju informacji wyłączonych z ujawniania, 

udziału społeczeństwa w rozwoju rejestrów PRTR, dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz 

zasady współpracy międzynarodowej. 

Protokół został zatwierdzony przez Wspólnotę Europejską na mocy decyzji 

(2006/61/WE) Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty 

Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu 

zanieczyszczeń. Wykonaniem Protokołu na poziomie Wspólnoty Europejskiej jest 

rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 

2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, zwane dalej 

„rozporządzeniem (WE) nr 166/2006”. Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 zgodnie z art. 288 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stosuje się bezpośrednio we wszystkich krajach 

członkowskich, bez konieczności transpozycji do krajowego porządku prawnego. 

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 zobowiązujące 

państwa członkowskie do określenia w prawie krajowym zagadnień związanych 

z prowadzeniem i funkcjonowaniem Krajowych Rejestrów Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń1, w roku 2007 dokonano zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska. Na mocy wprowadzonego, do wskazanego aktu prawnego, art. 236a 

utworzony został Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, prowadzony przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

W związku z faktem, iż wszystkie postanowienia Protokołu zostały wdrożone przez 

rozporządzenie (WE) nr 166/2006 oraz mając na względzie wskazane wyżej zmiany 

dokonane w ustawie – Prawo ochrony środowiska, w zakresie utworzenia Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń należy, tak jak wskazuje uzasadnienie do projektu, 

stwierdzić, iż polskie ustawodawstwo jest zgodne z postanowieniami Protokołu i jego 

ratyfikacja jest możliwa bez konieczności dokonywania zmian w krajowym porządku 

prawnym.  
                                                            
1 Art. 1 rozporządzenia (WE) nr 166/2006 stanowi: „Niniejsze rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr 

uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie 
dostępnej elektronicznej bazy danych i określa zasady jego funkcjonowania w celu wdrożenia Protokołu EKG-
ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (zwanego dalej „Protokołem”) i ułatwienia 
udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, jak również przyczyniania 
się do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska i zmniejszania tego zanieczyszczenia.”. 



- 3 - 

Protokół oddziałuje na podmioty prowadzące jedną lub więcej działalności 

wymienionych w załączniku I do Protokołu z przekroczeniem stosownych wartości 

progowych wymienionych w kolumnie 1 tego załącznika oraz na Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, jako organu właściwego do prowadzenia Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. 

Należy podkreślić ponadto, że Protokół nie przewiduje obowiązkowego systemu 

płacenia składek przez jego Sygnatariuszy lub Strony, ani też tworzenia innych organów 

zarządzających poza tymi, które już istnieją w ramach Konwencji z Aarhus. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską 

umowy międzynarodowej dotyczącej spraw uregulowanych w ustawie lub w których 

Konstytucja wymaga ustawy następuje za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

Postanowienia Protokołu dotyczą spraw uregulowanych w art. 236a – 236d ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w związku z tym zasadnym jest tryb 

związania Polski Protokołem. 

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r., 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 342). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji 

Spraw Zagranicznych. Komisje wprowadziły do projektu jedną poprawkę redakcyjną 

dotyczącą tytułu ustawy. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez 

Komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


