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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 14 grudnia 2017 r. 

o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony 

środowiska 

 

(druk nr 692 ) 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1688 oraz z 2017 r. poz. 1566 i 1567) 

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 2016 r. poz. 672, 831, 903, 

1250 i 1427) 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)  
(1)

 postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z fluorowanymi 

gazami cieplarnianymi i pozostałymi 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. poz. 881, z 

2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1567), oraz z produktami i urządzeniami 
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zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem 

systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje lub gazy, 

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

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), 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. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), 

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. z 2015 r. poz. 687 i 

1688); 

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

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250); 

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 
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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 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 353, 831, 961 i 1250); 

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. z 2013 r. poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101); 

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. z 2015 r. poz. 1203), 

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, 
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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; 

12a)  wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki 

podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 

295 z 12.11.2010, str. 23); 

13)  wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542) w zakresie emisji 

gazów cieplarnianych objętych systemem oraz szacowanie wielkości emisji gazów 

cieplarnianych z instalacji lub z operacji lotniczej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 i 

art. 88 ust. 1 tej ustawy; 

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

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

14)  wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii 

występujących w środowisku; 

15)  prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych; 

[16)  prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych;] 

<16) prowadzenie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości;> 
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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 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250); 

17b)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do 

zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 1340) 

oraz wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność 

użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego 

dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści 

wynikających z wykorzystania tych zasobów (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 

59) i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1866 z dnia 13 października 

2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 w odniesieniu do rejestru kolekcji, 

monitorowania zgodności użytkowników i najlepszych praktyk (Dz. Urz. UE L 275 z 

20.10.2015, str. 4); 

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. 

 

Art. 28f. 

1. W wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska oraz ich delegaturach mogą działać 

laboratoria. 

2. Do zadań laboratoriów, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności: 

1)   wykonywanie badań, pomiarów i analiz w związku z realizacją zadań, o których 

mowa w art. 2 ust. 1; 

2)   współpraca z krajowym laboratorium referencyjnym i wzorcującym w zakresie 

wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych oraz aparatury pomiarowej; 
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[3)   udział w interkalibracyjnych porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach 

biegłości.] 

<3) udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości.> 

3. Pomiary, badania i pobieranie próbek w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 1, wykonują laboratoria, o których mowa w ust. 1, posiadające akredytację w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 

r. poz. 655 i 1228). 

4. W zakresie, w jakim laboratoria, o których mowa w ust. 3, nie posiadają akredytacji, 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zawrzeć umowę o wykonanie badań i 

pomiarów, pobranie próbek i analiz z inną jednostką posiadającą akredytację w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

5. Laboratoria, o których mowa w ust. 1, mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu 

sprzedaży usług zleconych, w szczególności w zakresie: 

1)   badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności 

dotyczących oceny jakości stanu ochrony środowiska; 

2)   prowadzenia szkoleń i egzaminów. 

6. Środki pochodzące z wykonywanych przez laboratoria, o których mowa w ust. 1, usług, o 

których mowa w ust. 5, stanowią dochody budżetu państwa. 

 

Art. 28g. 

1. W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska tworzy się krajowe laboratorium 

referencyjne i wzorcujące. 

2. Krajowe laboratorium referencyjne i wzorcujące wykonuje zadania w zakresie jakości 

badań powietrza atmosferycznego. 

[3. Do zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego należy zapewnienie 

nadzoru nad jakością badań powietrza atmosferycznego wykonywanych przez laboratoria, 

o których mowa w art. 28f ust. 1, w szczególności poprzez: 

1)   organizowanie i wykonywanie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 

2)   ujednolicanie metod i procedur badawczych; 

3)   wdrażanie nowych metod badawczych; 

4)   szkolenie pracowników laboratoriów, o których mowa w art. 28f ust. 1, w zakresie 

nowych metod badawczych; 
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5)   współpracę z laboratoriami referencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej; 

6)   gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących metod badawczych 

stosowanych przez laboratoria referencyjne państw członkowskich Unii Europejskiej.] 

<3. Do zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego należy 

zapewnienie nadzoru nad jakością badań powietrza atmosferycznego wykonywanych 

w ramach programów państwowego monitoringu środowiska, poprzez: 

1) organizowanie i wykonywanie porównań międzylaboratoryjnych i badań 

biegłości; 

2) dokonywanie przeglądów systemów zapewnienia i kontroli jakości 

w instytucjach obsługujących sieci pomiarowe i poszczególne punkty 

pomiarowe co najmniej raz na pięć lat; 

3) koordynację właściwego stosowania metodyk referencyjnych i wykazywania 

równoważności metodyk niereferencyjnych; 

4) wdrażanie nowych metod badawczych; 

5) uczestniczenie, przynajmniej raz na trzy lata, w programach zapewnienia 

jakości organizowanych przez Komisję Europejską.> 

<3a. Zapewnienie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, w odniesieniu do badań 

wykonywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 28f ust. 1, polega również 

na: 

1) ujednolicaniu metod i procedur badawczych; 

2) szkoleniu pracowników tych laboratoriów w zakresie nowych metod 

badawczych; 

3) koordynacji na terenie kraju udziału w programach zapewnienia jakości 

organizowanych przez Komisję Europejską; 

4) wspieraniu prac prowadzonych przez europejską sieć krajowych 

laboratoriów referencyjnych ustanowioną przez Komisję Europejską.> 

4. Krajowe laboratorium referencyjne i wzorcujące może wykonywać zadania w zakresie 

jakości badań: 

1)   wód śródlądowych; 

2)   hałasu; 

3)   pól elektromagnetycznych; 

4)   pomiarów emisji. 
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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 

z późn. zm.) 

Art. 88. 

1. Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego 

monitoringu środowiska. 

2. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych 

strefach wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat, z 

zastrzeżeniem ust. 4, klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, 

wyodrębniając strefy, w których: 

1)   przekroczone są poziomy dopuszczalne; 

1a)  przekroczone są poziomy docelowe; 

1b)  przekroczone są poziomy celów długoterminowych; 

2)   poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wyższy od górnego 

progu oszacowania; 

2a)  poziom substancji nie przekracza poziomu docelowego i jest wyższy od górnego 

progu oszacowania; 

3)   poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od 

dolnego progu oszacowania; 

4)   poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania. 

3. Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza procentową część dopuszczalnego albo 

docelowego poziomu substancji w powietrzu. 

4. Klasyfikację pod kątem poziomu określonej substancji przeprowadza się przed upływem 5 

lat, jeżeli od poprzedniej klasyfikacji całkowita krajowa ilość tej substancji wprowadzanej 

do powietrza ulegnie zmianie o co najmniej 20%. 

<5. Na potrzeby dokonywania oceny jakości powietrza, analiz rozprzestrzeniania się 

substancji w powietrzu oraz prognoz zmian jego jakości uzyskiwanych w ramach 

państwowego monitoringu środowiska wykonuje się modelowanie matematyczne 

transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analizy wyników tego 

modelowania. 

6. Modelowanie matematyczne transportu i przemian substancji w powietrzu 

oraz analizy wyników tego modelowania wykonuje się na potrzeby: 

1) dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, 

o których mowa w art. 89; 
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2) ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych 

strefach, o którym mowa w ust. 2; 

3) określania 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, o których mowa 

w art. 92a ust. 1, dla każdego roku podlegającego ocenie, o której mowa w art. 

89; 

4) określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo wystąpienia 

przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji, 

o którym mowa w art. 93 ust. 1; 

5) wyznaczania reprezentatywności stanowisk pomiarowych, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3; 

6) prognozowania stężeń substancji w powietrzu na potrzeby opracowania 

krajowego programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91c. 

7. Modelowanie matematyczne transportu i przemian substancji w powietrzu 

oraz analizy wyników tego modelowania wykonuje Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Instytutem Ochrony Środowiska”. 

8. Instytut Ochrony Środowiska współpracuje z ministrem właściwym do spraw 

środowiska oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska przy rozwijaniu 

badań naukowych dotyczących modelowania matematycznego transportu i przemian 

substancji w powietrzu, a także narzędzi do tego modelowania. Warunki i 

szczegółowy zakres tej współpracy określa porozumienie zawarte pomiędzy tymi 

podmiotami. 

9. Zadania Instytutu Ochrony Środowiska, o których mowa w ust. 7 i 8, są finansowane 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

ramach celu określonego w art. 400a ust. 1 pkt 15. 

10. Zadanie, o którym mowa w ust. 8, jest finansowane w wysokości określonej 

w porozumieniu zawartym pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, ministrem właściwym do spraw środowiska, Instytutem 

Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. 
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11. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 7 i 8, następuje z zachowaniem trybu i 

zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, ustalanych na podstawie art. 400h ust. 2 pkt 7.> 

 

Art. 90. 

[1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w 

powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny.] 

<1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w 

powietrzu w strefach na podstawie wyników pomiarów lub innych metod oceny 

jakości powietrza, w tym modelowania matematycznego transportu i przemian 

substancji w powietrzu.> 

<1a. W przypadku dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 

z wykorzystaniem metod modelowania matematycznego transportu i przemian 

substancji w powietrzu, wojewódzki inspektor ochrony środowiska posługuje się 

wynikami modelowania i analizami, o których mowa w art. 88 ust. 6 pkt 1 i 2.> 

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;] 

<1) zakresy wymaganych pomiarów, z podziałem na pomiary ciągłe oraz 

wskaźnikowe; 

2) kryteria lokalizacji punktów pomiarowych oraz wymagania dotyczące 

reprezentatywności stanowisk pomiarowych; 

3) minimalna liczba stałych stanowisk pomiarowych z uwzględnieniem źródeł 

emisji;> 

4)   (uchylony); 

[5)   przypadki, gdy ocena jakości powietrza: 
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a)  powinna być dokonywana metodami pomiarowymi, 

b)  może być dokonywana: 

–  przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania, 

–  metodami modelowania lub innymi metodami szacowania;] 

<5) przypadki, gdy ocena jakości powietrza: 

a) powinna być dokonywana metodami pomiarowymi, 

b) może być dokonywana: 

– przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania 

matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu, 

– metodami modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w 

powietrzu lub innymi metodami szacowania;> 

6)   metodyki referencyjne; 

[7)   wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny oraz zakresu 

dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych;] 

<7) wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny jakości powietrza, 

w tym modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w 

powietrzu, oraz dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów 

pomiarowych, w tym jej zakres;> 

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.] 

<3) zakres i cel prowadzenia 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; 
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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.] 

<3) sprawuje nadzór nad koordynacją na terenie kraju udziału w programach 

zapewnienia jakości organizowanych przez Komisję Europejską.> 

 

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. 

<1a. Ryzyko 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, ocenia się na podstawie wyników 

pomiarów lub przy wykorzystaniu wyników modelowania i analiz, o których mowa 

w art. 88 ust. 6 pkt 3.> 

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. 93. 

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 
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społeczeństwo oraz podmioty, o których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1, 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. 

<1a. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu oraz wystąpienie przekroczenia poziomu 

alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji ocenia się na podstawie 

wyników pomiarów lub przy wykorzystaniu wyników modelowania i analiz, o 

których mowa w art. 88 ust. 6 pkt 4.> 

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, 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. 
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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 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. 

<1f. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Instytutowi Ochrony 

Środowiska wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1, na potrzeby 

wykonywania przez Instytut Ochrony Środowiska modelowania matematycznego 

transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego 

modelowania. 

1g. Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji 

w powietrzu oraz analizy wyników tego modelowania, na potrzeby realizacji zadań, o 

których mowa w art. 88 ust. 6 pkt 1–5. 

1h. Instytut Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji 

w powietrzu oraz analizy wyników tego modelowania, na potrzeby realizacji 

zadania, o którym mowa w art. 88 ust. 6 pkt 6.> 

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 
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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.] 

<3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i 

sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 1f–2a, biorąc pod 

uwagę konieczność gromadzenia danych i informacji na potrzeby krajowe i 

zobowiązań międzynarodowych.> 

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. 


