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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

 

o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych 

(druk nr 907) 

 

U S T A  W A   z dnia 20 lipca 1991 r. o INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 686, z późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 

1)   kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 

późn. zm.) w zakresie: 

a)  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 

b)  przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz 

przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji i jej wpływu na stan środowiska, 

c)  przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym 

stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do 

silników statków żeglugi śródlądowej, 

d)  eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed 

zanieczyszczeniem, 

e) przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami 

opakowaniowymi, 

f)  przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

[g)  postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 

(Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.), oraz z produktami, urządzeniami i 

instalacjami zawierającymi te substancje,] 

<g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z 

niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których mowa w ustawie 

z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. ...) oraz z 

produktami, urządzeniami i systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach 

silnikowych zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, 

z wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te 

substancje,> 

h)  przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 
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2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277), w zakresie wymagań określonych 

w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej albo w zgodach na 

zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska 

w zakresie postępowania z odpadami, w tym powstającymi podczas zamkniętego 

użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz po zakończeniu 

zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do 

środowiska, 

i)  przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

j)  przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z 

wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), 

k)  przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania 

przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 

9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 

666, z późn. zm.); 

1a)  kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.); 

2)   prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 

a)  opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska, 

b)  koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 

c)  gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach 

państwowego monitoringu środowiska, 

d)  przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 

środowiska, 

e)  opracowywanie raportów o stanie środowiska, 

f)  udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym 

koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej 

Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 

13); 

3)   podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem 

wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania 

ze środowiska; 

4)   przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich 

skutków; 

5)   wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; 

6)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227, z późn. zm.); 

7)   udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

8)   wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy; 

9)   wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów; 

10)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.); 

11)  kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, 

podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub 

innych wymagań dotyczących ochrony środowiska; 

12)  wykonywanie zadań z zakresu: 

a)  ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908), 

b)  rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 

1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 

30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), 

c)  rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 

marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.), 

d)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 

czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

(Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.), 

e)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 

oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 

31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) 

- w zakresie zagrożeń dla środowiska; 

13)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 

122, poz. 695); 

13a)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
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14)  wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii 

występujących w środowisku; 

15)  prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych; 

16)  prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych; 

17)  współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i 

organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami 

społecznymi; 

17a)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 

18)  wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje minister 

właściwy do spraw środowiska. 

3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

 

 

U S T A W A   24 sierpnia 1991 r. o PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1340, z późn. zm.) 

Art. 23. 

1. W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż 

Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia. 

2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane na podstawie: 

1)   rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   zgłoszenia zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238); 

3)   zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym; 

4)   polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli; 

5)   zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy 

Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej; 

6)   zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia 

życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych 

rozmiarach lub naruszenia środowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z 

późn. zm.); 

7)   wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na 

terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. 
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3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie: 

1)   kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

2)   oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych 

zastosowanych w obiekcie budowlanym; 

3)   oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym; 

4)   ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

5)   rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej; 

6)   rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń; 

7)   wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru 

oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się; 

8)   zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii 

przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład[.]<;> 

<9) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i 

fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. …), wykorzystywanymi w ochronie 

przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami 

zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy 

cieplarniane lub od nich uzależnionymi.> 

4. Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy 

upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby 

upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Strażacy, o których mowa w ust. 4, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów 

przeciwpożarowych mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. 

7. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu 

kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 

dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni - przed 

terminem ich rozpoczęcia. Upoważnienie może być doręczone kontrolowanemu w chwili 

przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli powzięto informację o 

możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania zagrożenia życia ludzi lub 

bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru. 

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać: 

1)   określenie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   oznaczenie organu przeprowadzającego czynności kontrolno-rozpoznawcze; 

3)   datę i miejsce wystawienia; 

4)   imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowego strażaka upoważnionego do 

przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz numer jego legitymacji 

służbowej; 
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5)   imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej osoby 

upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

6)   oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca ich 

przeprowadzenia; 

7)   informacje o zakresie przedmiotowym czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

8)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

9)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

10)  pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

9. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych upoważnieni do 

przeprowadzania tych czynności, zwani dalej "kontrolującymi", okazują kontrolowanemu: 

strażak - legitymację służbową, a inna osoba - dokument tożsamości. 

10. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności 

kontrolno-rozpoznawczych, a w tym: 

1)   udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych 

czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej; 

2)   umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w 

stosunku do których mają być przeprowadzone czynności; 

3)   zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności; 

4)   umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów; 

5)   zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie 

i miejsce do przechowywania dokumentów; 

6)   udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności. 

11. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią 

one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są: 

1)   komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo 

przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 

Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczna; 

2)   obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe 

korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych. 

12. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego 

przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o 

ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w 

regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego. 

13. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący 

sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez 

niego upoważniona. 

14. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do 

protokołu przed jego podpisaniem. 

15. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę, o której mowa 

w ust. 14, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole. 



- 7 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

16. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo 

komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Kopię protokołu 

kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej. 

17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

3)   warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione 

do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

4)   zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie 

upoważniania strażaków do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

5)   sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych 

oraz wzory zestawień tych wyników. 

Rozporządzenie powinno umożliwiać właściwą realizację czynności kontrolno-

rozpoznawczych oraz ich dokumentację. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 marca 1995 r. o ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU 

MORZA PRZEZ STATKI (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 434) 

Art. 1. 

Do zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki stosuje się: 

1)   postanowienia następujących umów międzynarodowych, wraz ze zmianami 

obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, 

podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób: 

a)  Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 

1973 r., sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem 

uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. 

Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 

września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwanej dalej "Konwencją 

MARPOL", 

b)  Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, 

sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 

346), zwanej dalej "Konwencją Helsińską 1992", 

c)  Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych 

substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 

grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46), zwanej dalej "Konwencją o 

zatapianiu", 

d)  Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów 

przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r. 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 134, poz. 851), zwanej dalej "Konwencją AFS"; 

[1a)  odpowiednio przepisy art. 5, art. 6 ust. 2 i 3, art. 7 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436), w zakresie 
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eksploatacji na statkach urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, w 

przypadku gdy niniejsza ustawa nie stanowi inaczej;] 

<1a) odpowiednio przepisy art. 20 i art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych (Dz. U. …), w zakresie eksploatacji na statkach urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych, rozdzielnic wysokiego napięcia oraz systemów 

ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje kontrolowane lub 

fluorowane gazy cieplarniane, w przypadku gdy niniejsza ustawa nie stanowi 

inaczej;> 

2)   przepisy niniejszej ustawy. 

Art. 4. 

W rozumieniu niniejszej ustawy: 

1)   statek - oznacza urządzenie pływające używane w środowisku morskim, w tym również 

wodoloty, poduszkowce, statki podwodne oraz umocowane i pływające platformy 

wiertnicze; 

1a)  statek rybacki - oznacza statek wyposażony lub wykorzystywany handlowo do łowienia 

ryb lub innych żyjących w morzu organizmów; 

1b)  statek sportowy - oznacza statek bez względu na napęd, wykorzystywany w celach 

sportowych lub rekreacyjnych; 

2)   armator - oznacza osobę, która przy użyciu własnego lub cudzego statku prowadzi 

działalność w środowisku morskim we własnym imieniu; 

3)   kapitan - oznacza osobę kierującą pracą na statku; 

[4)   substancja kontrolowana - oznacza substancję wymienioną w Załączniku I do 

rozporządzenia WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 

2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. WE L 244 z 

29.09.2000; str. 1);] 

<4) substancja kontrolowana – oznacza substancję kontrolowaną w rozumieniu art. 3 

pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 

września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE 

L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.);> 

5)   paliwo żeglugowe - oznacza każde ropopochodne paliwo płynne przeznaczone do użycia 

lub używane na statku, w tym paliwo określone normą przenoszącą normę ISO 8217; 

6)   substancje zanieczyszczające - oznacza substancje objęte załącznikami I (olej) i II 

(szkodliwe substancje ciekłe) do Konwencji MARPOL[.]<;> 

<7) fluorowane gazy cieplarniane – oznaczają fluorowane gazy cieplarniane w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów 

cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1, z późn. zm.).> 

 

Art. 6. 

Statek nie może być używany do żeglugi morskiej lub innej działalności na morzu, jeżeli nie 

odpowiada wymaganiom w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza, określonym: 
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1)   dla statków objętych Konwencją MARPOL - w postanowieniach tej Konwencji; 

2)   dla innych jednostek - w przepisach ustawy lub przepisach wydanych na jej podstawie; 

[3)   dla statków objętych rozporządzeniem WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową - w 

przepisach tego rozporządzenia;] 

3) dla statków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę 

ozonową − w przepisach tego rozporządzenia;<> 

4)   dla statków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków 

cynoorganicznych na statkach (Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 266) oraz rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadającym moc art. 6 ust. 3 i art. 7 

rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu 

stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniającym to rozporządzenie 

(Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2008, str. 10, z późn. zm.) - w przepisach tych rozporządzeń; 

5)   dla statków objętych Konwencją AFS - w postanowieniach tej konwencji. 

 

[Art. 13a. 

Czynności polegające na oznakowaniu, zakładaniu i prowadzeniu karty urządzenia, 

sprawdzaniu szczelności, obsłudze, przeglądach i naprawie urządzeń i instalacji 

zawierających czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną wykonywane są przez 

członka załogi statku, posiadającego co najmniej dyplom oficera mechanika wachtowego na 

statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, lub przez osobę posiadającą świadectwo 

kwalifikacji, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową, albo przez podmiot zatrudniający taką osobę. 

Art. 13b. 

1. Dyrektorzy urzędów morskich powiadamiają niezwłocznie Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska o każdym naruszeniu przepisów dotyczących stosowania oraz eksploatacji 

urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane na statkach morskich 

znajdujących się w polskich obszarach morskich. 

2. Do dnia 31 stycznia każdego roku dyrektorzy urzędów morskich przedstawiają Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska raport w sprawie oceny stanu przestrzegania w roku 

poprzednim przepisów dotyczących stosowania oraz eksploatacji urządzeń i instalacji 

zawierających substancje kontrolowane na statkach.] 

<Art. 13a. 

Czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów 

cieplarnianych ze znajdujących się na statkach urządzeń chłodniczych, 

klimatyzacyjnych, systemów ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnic wysokiego napięcia 

oraz gaśnic w celu regeneracji, recyklingu lub unieszkodliwienia tych substancji lub 

gazów wykonywane są przez członka załogi statku posiadającego co najmniej dyplom 

oficera mechanika wachtowego lub przez osobę posiadającą certyfikat dla personelu, o 
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którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, albo przez 

przedsiębiorcę zatrudniającego taką osobę. 

Art. 13b. 

Do dnia 31 stycznia każdego roku dyrektorzy urzędów morskich przedstawiają 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska raport w sprawie oceny stanu 

przestrzegania w roku poprzednim przepisów dotyczących stosowania oraz eksploatacji 

urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, rozdzielnic wysokiego napięcia oraz 

systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje kontrolowane 

lub fluorowane gazy cieplarniane na statkach.> 

 

Art. 36a. 

Jeżeli armator statku, nie wykonując ciążących na nim z mocy prawa obowiązków lub łamiąc 

ustanowione prawem zakazy: 

1)   przewozi ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, nie przekazując informacji, o 

których mowa w art. 10a, 

[2)   dopuszcza do wykonywania przez osoby, które nie posiadają wymaganych uprawnień, o 

których mowa w art. 13a, czynności polegających na oznakowaniu, zakładaniu i 

prowadzeniu karty urządzenia, sprawdzaniu szczelności, obsłudze, przeglądach i 

naprawie urządzeń i instalacji zawierających czynnik chłodniczy będący substancją 

kontrolowaną, 

3)   nie wypełnia obowiązku prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych będących 

czynnikiem chłodniczym oraz przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji, o 

których mowa w art. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową, 

4)   nie zapewnia oznakowania poddawanych naprawie lub obsłudze technicznej urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych, gaśniczych lub innych urządzeń zawierających substancje 

kontrolowane, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 3,] 

<2) dopuszcza do wykonywania przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, o 

których mowa w art. 13a, odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych 

gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, rozdzielnic 

wysokiego napięcia oraz systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic w celu 

zapewnienia ich regeneracji, recyklingu lub zniszczenia, 

3) nie wypełnia obowiązku przekazywania w terminie rocznych sprawozdań, o których 

mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, do 

wyspecjalizowanej jednostki, 

4) nie podejmuje wszelkich wykonalnych środków ostrożności w celu zapobiegania 

wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów 

cieplarnianych oraz ich minimalizowania,> 

[5)   nie dopełnia obowiązku założenia karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub 

instalacji, określonej w art. 7 ustawy wymienionej w pkt 3,] 
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6)   użytkuje instalację lub urządzenie zawierające substancje kontrolowane w sposób 

niezapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska oraz nie przeprowadza 

sprawdzenia szczelności tych urządzeń, 

7)   stosuje lub stosuje ponownie na statku związki cynoorganiczne, które działają jak 

biocydy, 

8)   eksploatuje statek, na którego kadłubie występują związki cynoorganiczne, 

9)   eksploatuje statek, z którego emitowane są do powietrza: 

a)  substancje zubożające warstwę ozonową, 

b)  tlenki azotu, 

<c) fluorowane gazy cieplarniane,> 

10)  używa na statku paliwa zawierającego niedopuszczalną zawartość siarki 

- podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR. 

 

 

 

U S T A W A    dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

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; 

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 ustawie z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

8)   przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 
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8a)  wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową; 

8b)  finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi; 

9)  przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji 

polegających na samooczyszczaniu; 

9a)  przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do 

przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub 

władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego; 

<9b) realizację zadań wyspecjalizowanej jednostki, o której mowa w art. 16 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. ...);> 

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)  
(183)

 (uchylony); 
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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 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, 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 i systemu kontroli 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, z późn. zm.); 

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 zgodne z polityką ochrony środowiska. 

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, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

2a)  wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których 

mowa w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 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 2012 r. poz. 1059 

oraz z 2013 r. poz. 984), 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, z późn. zm.), 

oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy; 

4b)  wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478); 

[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, z późn. 

zm.);] 

6)  (uchylony); 

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; 

8a)  środki przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach na podstawie 

art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) w wykonaniu obowiązku prowadzenia 

publicznych kampanii edukacyjnych; 

8b)  wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

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. 2-9 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 administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 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; 
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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, z późn. zm.); 

13)  (uchylony); 

13a)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach; 

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: 

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. 2-9 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 2012 r. poz. 391, 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)   
(212)

 finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych 

Składowisk Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 

ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. 

2a. 
(213)

 Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

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. 
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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 4-4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie : 

1)   poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

2)   przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712); 

3)   rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na: 

a)  nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

b)  nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)   rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na: 

a)  promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b)  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania 

energii wytwarzanej w tych instalacjach. 

[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; 

3)   z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 

4)   z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.] 

7.  (uchylony). 
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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 8-13a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2)   finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

3)   utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

4)   dofinansowanie 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; 

5)  wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową. 

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. 1-9a, 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, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 

ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa 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. 

13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się 

w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co 

najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach 

mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 

141, poz. 1492), a w przypadku zastosowania ich w instalacjach przemysłowych co 

najmniej 70%; 

2)   pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające 

minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji 

Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne 

dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła 

zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L 

301 z 20.11.2007, str. 14, z późn. zm.); 

3)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 

słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach 

europejskich, w tym instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, 

etykietowaniu etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do 

mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w 

szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie 

międzynarodowym. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 października 2002 r. o ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW 

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1417, z późn. zm.) 

Art. 16. 

1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 

1)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

a)  art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 

b)  art. 224-232 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

950, z późn. zm.), 

c)  art. 38-43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 

730 i 913), 
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d)  art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1376, z późn. zm.), 

e)  art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), 

f)  art. 585-592 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1030 oraz z 2014 poz. 265 i 1161), 

g)  art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 

a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 

2013 r. poz. 194), 

h)  art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017 oraz z 2013 r. poz. 1650), 

i)  (uchylona); 

2)   przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 

a)  art. 310-314 Kodeksu karnego, 

b)  art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586), 

c)  art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382); 

3)   łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

a)  art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 

b)  art. 192b
(1)

 i art. 192c
(2)

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 

1027, z późn. zm.), 

c)  art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715). 

4)   przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 

5)   przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 

6)   przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 

7)   przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b i art. 202-

204 Kodeksu karnego; 

8)   przeciwko środowisku, określone w: 

a)  art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego, 

b)  art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908), 

c)  (uchylona), 
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d) art. 58-61 i art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 , z 

2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277), 

e)  art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), 

f)  art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

[g)  art. 47a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436),] 

<g) art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. 

U. …);> 

h)  art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244); 

9)   przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i 

porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art. 

263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego; 

9a)  przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego; 

10)  określone w art. 23-24b
(4)

 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.); 

11)  przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-118
1
 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.); 

12)  o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu 

karnego; 

13)  określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2, 

art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124); 

14)  
(5)

 określone w art. 124-126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130-132c i art. 

132e ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 

45, poz. 271, z późn. zm.); 

15)  określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.); 

16)  określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188); 

17)  określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 

o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1)   przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 

określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3
(6)

 , art. 59 § 1-
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3
(7)

, art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 

66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 

73a § 1 i 2, art. 74 § 1-3
(8)

, art. 75 § 1 i 2
(9)

, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, 

art. 80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2)   przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i 

usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 

§ 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 

Kodeksu karnego skarbowego; 

3)   przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1
(10)

 , art. 99 § 1 

i 2
(11)

, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1
(12)

, art. 106 § 

1
(13)

, art. 106a § 1
(14)

, art. 106b § 1
(15)

, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1
(16)

 oraz 

art. 106j § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

4)   przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art. 

108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I 

ELEKTRONICZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 oraz z 2014 r. poz. 1322 i 1662) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE, MATERIAŁY LUB CZĘŚCI SKŁADOWE, KTÓRE 

POWINNY BYĆ USUNIĘTE ZE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I 

ELEKTRONICZNEGO 

1.   Z zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co najmniej w pierwszej 

kolejności, należy usunąć: 

1)   PCB, 

2)   części składowe zawierające rtęć, w tym wyłączniki lub podświetlacze, 

3)   baterie i akumulatory, 

4)   płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, jeżeli 

powierzchnia płytek obwodów drukowanych jest większa niż 10 centymetrów 

kwadratowych, 

5)   wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące, 

6)   tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność, 

7)   azbest oraz części składowe zawierające azbest, 

8)   lampy elektronopromieniowe, 

9)   wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), chlorofluorowęglowodory (CFC), 

wodorofluorowęglowodory (HFC) lub węglowodory (HC), 

10)  gazowe lampy wyładowcze, 

11)  wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, jeżeli ją zawierają, o powierzchni 

większej niż 100 cm
2
 oraz wszystkie tego typu podświetlacze z gazowymi lampami 

wyładowczymi, 
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12)  zewnętrzne okablowanie elektryczne, 

13)  części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne, określone w tabeli 3.2 

załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, 

14)  części składowe zawierające substancje promieniotwórcze, z wyjątkiem części 

składowych, w przypadku których aktywność całkowita i stężenie promieniotwórcze 

izotopów promieniotwórczych nie przekraczają wartości określonych jako kryteria 

zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia w przepisach 

wydanych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo 

atomowe, 

15)  kondensatory elektrolityczne (wysokość > 25 mm, średnica > 25 mm lub 

proporcjonalnie podobne wielkości), 

16)  oleje ze sprężarek. 

2.   Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, z którego usunięto substancje i 

mieszaniny oraz części składowe wymienione w ust. 1, należy przetworzyć w następujący 

sposób: 

1)   z lamp elektronopromieniowych - należy usunąć osłonę fluorescencyjną, 

[2)   z urządzeń zawierających gazy zubożające warstwę ozonową lub mające potencjał 

powodowania globalnego efektu cieplarnianego (GWP) powyżej 15, w tym gazy 

znajdujące się w piankach oraz obwodach chłodzących - gazy należy właściwie 

odessać i odpowiednio je oczyścić, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. 

zm.),] 

<2) z urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową lub 

fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) 

powyżej 15, w tym gazy znajdujące się w piankach i obiegach chłodniczych – 

substancje lub gazy należy właściwie odzyskać i odpowiednio je oczyścić lub 

zniszczyć, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 

...),> 

3)   z gazowych lamp wyładowczych - należy usunąć rtęć. 

 


