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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 8 lutego 2018 r. 

o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 734 ) 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134) 

 

Art. 1. 

Ustawa określa zasady: 

1)   zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

2)   zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

3)   zamierzonego uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska; 

4)   wprowadzania do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych [.] <;> 

<5) prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.> 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   awarii - rozumie się przez to każde niezamierzone uwolnienie mikroorganizmu 

genetycznie zmodyfikowanego do środowiska podczas jego zamkniętego użycia, które 

może stanowić natychmiastowe albo opóźnione zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla 

środowiska; 

<1a) bezpieczeństwie środowiska – rozumie się przez to brak wpływu na obniżenie 

występowania ilościowego osobników gatunków pasożytniczych i drapieżnych 

mogących przyczynić się do regulacji występowania ilościowego organizmów 

szkodliwych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej w warunkach naturalnych, w tym 

zwłaszcza gatunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 i art. 

49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 

10);> 
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2)   biorcy - rozumie się przez to mikroorganizm lub organizm, do którego wprowadza się 

kwas nukleinowy; 

3)   dawcy - rozumie się przez to mikroorganizm lub organizm, z którego pobiera się kwas 

nukleinowy; 

4)   fuzji protoplastów - rozumie się przez to proces prowadzący do połączenia się co 

najmniej dwóch protoplastów w jeden protoplast mieszańcowy; 

5)   hodowli komórkowej - rozumie się przez to hodowlę in vitro komórek pochodzących z 

organizmów wielokomórkowych; 

6)   insercie - rozumie się przez to fragment kwasu nukleinowego włączony do genomu 

biorcy, odpowiedzialny za modyfikację genetyczną; 

7)   koniugacji, transformacji lub transdukcji - rozumie się przez to naturalne procesy 

przenoszenia kwasu nukleinowego w bakteriach; 

8)   mikroiniekcji, makroiniekcji lub mikrokapsułkowaniu - rozumie się przez to metody 

przenoszenia kwasu nukleinowego z jednego mikroorganizmu lub organizmu do drugiego 

mikroorganizmu lub organizmu w celu uzyskania modyfikacji genetycznych; 

9)   mikroorganizmie - rozumie się przez to każdą jednostkę mikrobiologiczną, komórkową 

lub niekomórkową, w tym wirusy i wiroidy, zdolną do replikacji lub przenoszenia 

materiału genetycznego, łącznie z hodowlami komórek zwierzęcych i roślinnych; 

10)  mikroorganizmie genetycznie zmodyfikowanym (GMM) - rozumie się przez to 

mikroorganizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący 

w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, w 

szczególności przy zastosowaniu technik: 

a)  rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujących formowanie nowych kombinacji 

materiału genetycznego przez włączenie cząsteczek kwasu nukleinowego 

otrzymanego w dowolny sposób poza mikroorganizmem do wirusa, plazmidu bakterii 

lub wektora oraz ich przenoszenie do biorcy, w którym nie występują w warunkach 

naturalnych, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania, 

b)  bezpośredniego włączenia materiału genetycznego przygotowanego poza 

mikroorganizmem, w tym mikroiniekcji, makroiniekcji lub mikrokapsułkowania, 

c)  łączenia komórek lub technik hybrydyzacji, w wyniku których drogą fuzji dwóch lub 

większej liczby komórek tworzy się żywe komórki o nowej kombinacji dziedzicznego 

materiału genetycznego; 
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11)  mutagenezie - rozumie się przez to indukowanie skokowych zmian dziedzicznych 

(mutacji), w szczególności przy użyciu promieniowania jonizującego albo substancji 

chemicznych; 

12)  organizmie - rozumie się przez to każdą jednostkę biologiczną, komórkową lub 

niekomórkową, zdolną do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego; 

13)  organizmie genetycznie zmodyfikowanym (GMO) - rozumie się przez to organizm inny 

niż ludzki, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w 

warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, w 

szczególności przy zastosowaniu technik: 

a)  rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujących formowanie nowych kombinacji 

materiału genetycznego przez włączenie cząsteczek kwasu nukleinowego 

otrzymanego w dowolny sposób poza organizmem do wirusa, plazmidu bakterii lub 

wektora oraz ich przenoszenie do biorcy, w którym nie występują w warunkach 

naturalnych, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania, 

b)  bezpośredniego włączenia materiału dziedzicznego przygotowanego poza 

organizmem, w tym mikroiniekcji, makroiniekcji lub mikrokapsułkowania, 

c)  łączenia komórek, w tym fuzji protoplastów, lub technik hybrydyzacji, w wyniku 

których drogą fuzji dwóch lub większej liczby komórek tworzy się żywe komórki o 

nowej kombinacji dziedzicznego materiału genetycznego; 

14)  państwach członkowskich - rozumie się przez to państwa członkowskie Unii 

Europejskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

15)  poliploidyzacji - rozumie się przez to metodę hodowlaną polegającą na sztucznym 

wytwarzaniu organizmów o zwiększonej liczbie chromosomów; 

16)  produkcie genetycznie zmodyfikowanym (produkcie GMO) - rozumie się przez to GMO 

lub każdy wyrób składający się z GMO lub zawierający GMO, który jest wprowadzany 

do obrotu; 

<16a) roślinie GMO – rozumie się przez to GMO będące rośliną charakteryzującą się 

wyrównaną, powtarzalną i specyficzną cechą modyfikacji genetycznej; 

16b) uprawie GMO – rozumie się przez to uprawę rośliny GMO o cyklu rozwojowym 

mieszczącym się w jednym cyklu produkcyjnym prowadzoną w sposób zamierzony, 

w siewie czystym lub w mieszaninie, powiązaną z produkcyjną funkcją gruntu, 

plonującą w wyniku zastosowania zabiegów agrotechnicznych;> 
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17)  wektorze - rozumie się przez to cząsteczkę kwasu nukleinowego pozwalającą na 

wprowadzenie i stabilne utrzymanie cząsteczek kwasu nukleinowego w biorcy; 

18)  wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to udostępnienie osobom trzecim, odpłatnie 

lub nieodpłatnie, produktu GMO; nie jest wprowadzeniem do obrotu udostępnienie 

osobom trzecim: 

a)  GMM w celu wykorzystania w zamkniętym użyciu GMM, 

b)  produktu GMO w celu wykorzystania w zamkniętym użyciu GMO lub do 

zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska; 

19)  zakładzie inżynierii genetycznej - rozumie się przez to pomieszczenia, budynki, 

laboratoria lub ich zespoły, przystosowane i przeznaczone do dokonywania zamkniętego 

użycia GMM lub zamkniętego użycia GMO; 

20)  zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska - rozumie się przez to każde planowane 

wprowadzenie do środowiska GMO bez zabezpieczeń mających na celu ograniczenie 

kontaktu GMO z ludźmi lub środowiskiem oraz zapewniających wysoki poziom ich 

ochrony; 

21)  zamkniętym użyciu GMM - rozumie się przez to poddawanie mikroorganizmów 

modyfikacji genetycznej lub prowadzenie hodowli komórkowej GMM, ich 

magazynowanie, transport w obrębie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, usuwanie 

lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, podczas których są stosowane 

zabezpieczenia w celu skutecznego ograniczenia kontaktu GMM z ludźmi lub 

środowiskiem oraz zapewnienia wysokiego poziomu ich ochrony; 

22)  zamkniętym użyciu GMO - rozumie się przez to poddawanie organizmów modyfikacji 

genetycznej lub hodowanie kultur GMO, ich magazynowanie, transport w obrębie zakładu 

inżynierii genetycznej, niszczenie, usuwanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny 

sposób, podczas których są stosowane zabezpieczenia w celu skutecznego ograniczenia 

kontaktu GMO z ludźmi lub środowiskiem oraz zapewnienia wysokiego poziomu ich 

ochrony. 

Art. 6b. 

1. Tworzy się Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej. 

2. Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej prowadzi minister właściwy do spraw środowiska 

w postaci elektronicznej. 

3. W Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej umieszcza się dane zawarte: 
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1)   we wnioskach o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, 

w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub zamknięte użycie GMO, 

2)   w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być 

prowadzone zamknięte użycie GMM lub zamknięte użycie GMO, 

3)   w decyzjach o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w 

którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub zamknięte użycie GMO, i w 

decyzjach zmieniających te zezwolenia 

-   oraz ich aktualizacje. 

[4. Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej udostępnia się na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska.] 

<4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Zakładów Inżynierii 

Genetycznej.> 

5. Dane zawarte w Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej są jawne, z wyjątkiem 

informacji wyłączonych z udostępnienia zgodnie z art. 14a ust. 4 i ust. 7 pkt 2. 

6. Wgląd do Rejestru Zakładów Inżynierii Genetycznej jest bezpłatny. Za sporządzanie 

odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi 

dochód budżetu państwa. 

Art. 10. 

< 1 >Minister właściwy do spraw środowiska jest właściwy w sprawach: 

1)   wydawania zgody na: 

a)  zamknięte użycie GMM, 

b)  zamknięte użycie GMO, 

c)  zamierzone uwolnienie GMO do środowiska; 

2)   wydawania zezwolenia na: 

a)  prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, 

b)  wprowadzenie do obrotu produktu GMO; 

3)   wydawania sprzeciwu związanego ze zgłoszeniem zamkniętego użycia GMM zaliczonych 

do I kategorii; 

4)   wydawania nakazu zaprzestania oraz zawieszenia prowadzenia działań zamkniętego 

użycia GMM; 

5)   związanych z zabezpieczeniem na pokrycie kosztów usunięcia skutków awarii lub na 

pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody, o którym mowa w art. 15r 
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ust. 1, i zabezpieczeniem na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzenia 

szkody, o którym mowa w art. 36b ust. 1; 

<5a) dokonywania wpisów upraw GMO do Rejestru Upraw GMO oraz wykonywania 

nadzoru nad uprawami GMO;> 

6)   kontroli przestrzegania przepisów ustawy w zakresie zamierzonego uwolnienia GMO do 

środowiska; 

7)   monitorowania działalności regulowanej ustawą; 

8)   koordynacji gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 

ludziom lub środowisku w zakresie uregulowanym ustawą. 

<2. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest właściwy w sprawach kontroli upraw w 

zakresie GMO. Minister właściwy do spraw rolnictwa wykonuje zadania, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, przy pomocy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa.> 

Art. 11. 

1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy jest przeprowadzana przez: 

1)   ministra właściwego do spraw środowiska - w zakresie zamierzonego uwolnienia 

GMO do środowiska; 

[2)   podmioty określone w odrębnych przepisach - na zasadach i w zakresie określonych 

w tych przepisach.] 

<2) podmioty określone w ustawie lub w odrębnych przepisach – na zasadach 

i w zakresie określonych w tych przepisach.> 

2. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, osoby przeprowadzające kontrolę są 

uprawnione do: 

1)   wstępu na teren, na którym odbywa się zamierzone uwolnienie GMO do środowiska; 

2)   pobierania prób w celu wykrycia GMO, ich identyfikacji, ustalenia ich ilości oraz 

wpływu na środowisko, do którego są uwalniane; 

3)   żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników 

informacji oraz udostępnienia danych mających bezpośredni związek z kontrolą 

zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się na podstawie pisemnego 

upoważnienia wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska. 
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4. Czynności kontrolnych przeprowadzanych w ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 

1, dokonuje się w obecności podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego 

upoważnionej, a w przypadku ich nieobecności - w obecności przywołanego świadka. 

5. W przypadku gdy podmiot przeprowadzający kontrolę, o której mowa w ust. 1, stwierdzi 

występowanie zagrożeń związanych z GMM lub GMO lub rażących nieprawidłowości 

podczas wykorzystywania GMM lub GMO, niezwłocznie powiadamia ministra 

właściwego do spraw środowiska o tych zagrożeniach i nieprawidłowościach, a także o 

czynnościach podjętych wobec podmiotu kontrolowanego w związku z tymi zagrożeniami 

lub nieprawidłowościami. 

Art. 12. 

1. Tworzy się Komisję do spraw GMM i GMO, zwaną dalej "Komisją", jako organ 

opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie GMM i 

GMO. 

2. Komisja liczy 21 członków powoływanych przez ministra na okres 4 lat. W skład Komisji 

wchodzą: 

1)   po jednym przedstawicielu wskazanym przez: 

a)  ministra właściwego do spraw zdrowia, 

b)  ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

c)  Ministra Obrony Narodowej, 

d)  ministra właściwego do spraw gospodarki, 

e)  ministra właściwego do spraw transportu, 

f)  ministra właściwego do spraw nauki, 

g)  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

h)  ministra właściwego do spraw środowiska, 

i)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

j)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

2)   siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach w dziedzinach 

ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii, 

hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 

do spraw nauki, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do 

spraw rolnictwa; 
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3)   przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią, powoływany po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i organizacji 

pracodawców; 

4)   dwaj przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, zgłoszeni przez te 

organizacje; 

5)   przedstawiciel organizacji konsumenckich. 

3. Przewodniczącego Komisji, zastępców przewodniczącego i sekretarza Komisji wyznacza 

minister właściwy do spraw środowiska spośród członków Komisji. 

4. Członkostwo w Komisji ustaje przed upływem jej kadencji wskutek śmierci lub rezygnacji 

członka Komisji, a także z powodu odwołania przez właściwy organ przedstawicieli, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, nowych członków Komisji powołuje się na 

okres pozostały do końca kadencji. 

5a. Członkom Komisji, o których mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie za udział w 

posiedzeniu w wysokości: 

1)   przewodniczącemu Komisji - 35%, 

2)   zastępcom przewodniczącego i sekretarzowi Komisji - 32%, 

3)   pozostałym członkom Komisji - 22% 

- kwoty 800 zł waloryzowanej corocznie o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w ustawie budżetowej. 

5b. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, nie przysługuje członkom Komisji będącym 

pracownikami administracji rządowej, jeżeli uczestniczą w posiedzeniach, które odbywają 

się w godzinach pracy. 

5c. Łączna wysokość wydatków na wynagrodzenia członków Komisji w danym roku nie 

może przekroczyć 26-krotności kwoty 800 zł waloryzowanej corocznie o prognozowany 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w 

ustawie budżetowej. 

5d. Komisja może spośród swoich członków wyznaczyć recenzenta lub zespół recenzentów w 

celu opracowania recenzji do wniosków o wydanie zgód i zezwoleń, o których mowa w 

art. [10 pkt 1 i 2] <art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2>, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku jest 

różny od zakresu przedmiotowego wniosków wcześniej rozpatrzonych przez Komisję. 

5e. Każdemu z recenzentów, o których mowa w ust. 5d, wykonującemu prace indywidualnie 

lub w zespole, przysługuje wynagrodzenie za sporządzenie recenzji w wysokości 40% 
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kwoty 1000 zł waloryzowanej corocznie o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w ustawie budżetowej. 

5f. Łączna roczna wysokość wydatków na recenzje, o których mowa w ust. 5d, nie może 

przekroczyć 130-krotności kwoty 800 zł waloryzowanej corocznie o prognozowany 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w 

ustawie budżetowej. 

6. Członkom Komisji, o których mowa w ust. 2, biorącym udział w posiedzeniach 

odbywających się poza miejscowością ich zamieszkania, przysługują diety i zwrot 

kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących 

wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu 

podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 60 i 962). 

7. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska. 

 

Art. 13. 

1. Do zadań Komisji należy: 

1)   opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zgód lub zezwoleń, o których mowa 

w art. [10 pkt 1 i 2]  <art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2>; 

2)   wydawanie opinii w sprawach przedstawianych przez ministra właściwego do spraw 

środowiska w zakresie jego uprawnień wynikających z ustawy; 

3)  opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących GMM lub GMO oraz 

bezpieczeństwa biologicznego; 

4)  (uchylony). 

2. Szczegółowy sposób funkcjonowania Komisji, jej strukturę organizacyjną oraz tryb jej 

pracy określa wewnętrzny regulamin nadawany przez ministra właściwego do spraw 

środowiska w drodze zarządzenia. 
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[Art. 14. 

Postępowania o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM, zamknięte użycie GMO lub 

zamierzone uwolnienie GMO do środowiska oraz zezwolenia na prowadzenie zakładu 

inżynierii genetycznej lub wprowadzenie do obrotu produktu GMO, prowadzi się przy 

zapewnieniu udziału społeczeństwa w trybie i na zasadach określonych ustawą 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 

2017 r. poz. 1405 i 1566).] 

<Art. 14. 

Postępowania o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM, zamknięte użycie GMO lub 

zamierzone uwolnienie GMO do środowiska oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie 

zakładu inżynierii genetycznej, wprowadzenie do obrotu produktu GMO lub dokonania 

wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO prowadzi się przy zapewnieniu udziału 

społeczeństwa w trybie i na zasadach określonych ustawą 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 2017 r. poz. 

1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. …).> 

 

Art. 14a. 

1. Zgłaszający lub wnioskodawca może w zgłoszeniu lub wniosku wskazać informacje, inne 

niż określone w ust. 2, które mają zostać wyłączone z udostępnienia, podając przyczyny 

uzasadniające konieczność ich wyłączenia. 

2. Wyłączeniu z udostępnienia nie podlegają następujące informacje dotyczące GMM lub 

GMO: 

1)   ogólna charakterystyka GMM lub GMO; 

2)   imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa oraz adres i siedziba 

zgłaszającego lub wnioskodawcy, a w przypadku gdy zgłaszającym lub wnioskodawcą 

jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca 

zamieszkania tej osoby - adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż 

adres i miejsce zamieszkania tej osoby; 

3)   o miejscu i celu zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska; 

4)   adres zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie 

GMM lub zamknięte użycie GMO; 
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5)   o metodach uwalniania GMO do środowiska lub wprowadzania do obrotu oraz o 

planach monitorowania GMO i reagowania na zagrożenie powodowane przez 

zamierzone uwolnienie GMO do środowiska i wprowadzenie do obrotu; 

6)   o miejscu, zakresie i sposobie wprowadzenia do obrotu; 

7)   o kategorii zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego użycia GMO oraz o środkach 

bezpieczeństwa, które powinny zastosować osoby narażone na zagrożenie; 

8)   o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1[.] <;> 

<9) o miejscu i rodzaju prowadzonej uprawy GMO, o których mowa w art. 49e ust. 4 

pkt 2 i 4–6.> 

3. Minister właściwy do spraw środowiska zasięga opinii zgłaszającego lub wnioskodawcy, 

które informacje zostaną wyłączone z udostępnienia. Zgłaszający lub wnioskodawca 

przedstawia swoją opinię w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia ministra 

właściwego do spraw środowiska. 

4. Po zasięgnięciu opinii zgłaszającego lub wnioskodawcy minister właściwy do spraw 

środowiska postanawia, które informacje zostały wyłączone z udostępnienia, kierując się 

potrzebą ochrony dóbr intelektualnych. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 

5. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 4, w terminie tam wskazanym, 

wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej oraz właściwym 

organom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich informacje dotyczące 

GMM i GMO wyłączone z udostępniania, w przypadkach, o których mowa w art. 14b ust. 

1, art. 14c, art. 15p ust. 3, art. 15q ust. 4, art. 36a, art. 39a lub art. 44a ust. 4. Do 

przekazywanych informacji dołącza się powiadomienie o ich wyłączeniu z udostępnienia. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska nie udostępnia informacji: 

1)   otrzymanych od Komisji Europejskiej lub właściwych organów państw 

członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska - które zostały wyłączone z 

udostępnienia; 

2)   zawartych w zgłoszeniu lub wniosku wskazanych jako informacje, które powinny 

zostać wyłączone z udostępnienia - w przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku. 

 

Art. 15p. 

1. Projekt planu postępowania na wypadek awarii podmiot, który zamierza prowadzić 

zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, przekazuje: 
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1)   ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

2)   Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

3)   właściwym ze względu na miejsce położenia zakładu inżynierii genetycznej, w 

którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV 

kategorii: wojewodzie, państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, 

wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendantowi Wojskowego 

Ośrodka Medycyny Prewencyjnej. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazują ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska uwagi do projektu planu postępowania na wypadek awarii w terminie 21 dni 

od dnia jego otrzymania. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje projekt planu postępowania na 

wypadek awarii właściwym organom innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich, których terytoria mogłyby zostać narażone na skutki awarii, wyznaczając 

termin na zajęcie stanowiska, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje podmiotowi, który zamierza prowadzić 

zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, uwagi, o których mowa w 

ust. 2, oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych zgodnie z ust. 3. 

[5. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu inżynierii genetycznej, w 

którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu postępowania na wypadek awarii, 

udostępnia go do publicznego wglądu, podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty na obszarze województwa, udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej obsługującego go urzędu i informuje o możliwości składania uwag 

do tego projektu we wskazanym miejscu oraz w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia 

jego udostępnienia.] 

<5. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu inżynierii genetycznej, 

w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV 

kategorii, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu postępowania na 

wypadek awarii, udostępnia go do publicznego wglądu, podaje do wiadomości w 

sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa, udostępnia w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej i informuje o możliwości 
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składania uwag do tego projektu we wskazanym miejscu oraz w terminie nie 

krótszym niż 21 dni od dnia jego udostępnienia.> 

6. Wojewoda przekazuje uwagi zgłoszone do projektu planu postępowania na wypadek awarii 

podmiotowi, który zamierza prowadzić zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV 

kategorii. 

Art. 15v. 

1. Tworzy się Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie 

Zmodyfikowanych. 

2. Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych prowadzi 

minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej. 

3. W Rejestrze Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych 

umieszcza się dane zawarte: 

1)  w zgłoszeniach zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I lub II kategorii, 

2)  we wnioskach o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III lub 

IV kategorii, 

3)  w zgodach na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III lub IV kategorii, 

4)  w decyzjach o cofnięciu zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III lub 

IV kategorii i decyzjach zmieniających te zgody, 

5)  w decyzjach nakazujących zaprzestanie prowadzenia działań zamkniętego użycia 

GMM albo ich zawieszenie do czasu usunięcia wskazanych uchybień, 

6)  w opiniach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, dotyczących wniosków o wydanie 

zgody na zamknięte użycie GMM 

-      oraz ich aktualizacje. 

[4. Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych udostępnia 

się na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

środowiska.] 

<4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Zamkniętego Użycia 

Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.> 

5. Dane zawarte w Rejestrze Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie 

Zmodyfikowanych są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia 

zgodnie z art. 14a ust. 4 i ust. 7 pkt 2. 
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6. Wgląd do Rejestru Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie 

Zmodyfikowanych jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana 

opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi dochód budżetu państwa. 

 

Art. 34. 

1. Tworzy się Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych. 

2. Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych prowadzi 

minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej. 

3. W Rejestrze Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych umieszcza 

się dane zawarte: 

1)   we wnioskach o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO, 

2)   w zgodach na zamknięte użycie GMO, 

3)   w decyzjach o cofnięciu zgody na zamknięte użycie GMO i decyzjach zmieniających 

te zgody, 

4)   w opiniach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, dotyczących wniosków o wydanie 

zgody na zamknięte użycie GMO 

-   oraz ich aktualizacje. 

[4. Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych udostępnia się 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

środowiska.] 

<4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów 

Genetycznie Zmodyfikowanych.> 

5. Dane zawarte w Rejestrze Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie 

Zmodyfikowanych są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia 

zgodnie z art. 14a ust. 4 i ust. 7 pkt 2. 

6. Wgląd do Rejestru Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych jest 

bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr 

za stronę, stanowiąca dochód budżetu państwa. 

 

<Art. 41a. 

Wprowadzenie do obrotu nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 41, 

jeżeli produkt GMO został wprowadzony do obrotu na podstawie przepisów 
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rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 

września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy albo na 

podstawie decyzji wydanej przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska 

zgodnie z przepisami wdrażającymi część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do 

środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 

90/220/EWG.> 

<Art. 49a. 

1. Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO. 

2. Przepis ust. 1 jest realizowany przez: 

1) wniosek ministra właściwego do spraw środowiska składany w celu wykluczenia 

danego GMO z uprawy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym 

mowa w art. 49b; 

2) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu uprawy danego GMO na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 49c; 

3) wpis do Rejestru Upraw GMO, o którym mowa w art. 49e. 

 

Art. 49b. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 

do spraw rolnictwa i Komisji, składa Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 26b ust. 1 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w 

sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, wniosek o dostosowanie 

zakresu geograficznego pisemnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu 

GMO z przeznaczeniem do uprawy lub decyzji zezwalającej wydawanej na 

podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i 

paszy, w celu wykluczenia danego GMO z uprawy na całym terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz prowadzenia upraw 

danego GMO określonego w zezwoleniu lub decyzji, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniających wniosek złożony na podstawie ust. 1. 
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3. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia niezwłocznie w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o wydaniu 

zezwolenia lub decyzji, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 49c. 

1. W stosunku do produktów GMO, wprowadzonych do obrotu z przeznaczeniem do 

uprawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami części C 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w 

sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG lub zatwierdzonych zgodnie 

z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, 

Rada Ministrów wprowadza, w drodze rozporządzenia, zakaz uprawy tego GMO na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

proporcjonalności i niedyskryminującego charakteru tego zakazu, jeżeli jest on 

uzasadniony: 

1) celami polityki ochrony środowiska; 

2) planowaniem i  zagospodarowaniem przestrzennym; 

3) sposobem użytkowania gruntów; 

4) skutkami społeczno-gospodarczymi; 

5) koniecznością wykluczenia niezamierzonej obecności GMO w innych 

produktach; 

6) celami polityki rolnej; 

7) celami polityki publicznej. 

2. Zakaz nie może zostać wprowadzony wyłącznie  na  podstawie  przesłanki, o  której  

mowa  w  ust.  1  pkt  7,  oraz nie może podważać oceny zagrożenia i naruszać zasad 

swobodnego obrotu produktami GMO. 

3. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem Rada 

Ministrów przekazuje Komisji Europejskiej do zaopiniowania. 

4. Rada Ministrów przyjmuje rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, w  wersji 

przekazanej Komisji Europejskiej do zaopiniowania albo zmienionej zgodnie z 

opinią Komisji Europejskiej, nie wcześniej niż po upływie 75 dni od dnia 

przekazania projektu rozporządzenia do zaopiniowania. 
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Art. 49d. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska powiadamia, bez zbędnej zwłoki, o wydaniu i 

uchyleniu rozporządzenia, o którym mowa w art. 49c ust. 1, oraz o przyczynach 

uzasadniających jego wydanie i uchylenie: 

1) Komisję Europejską; 

2) właściwe organy innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich; 

3) posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu danego GMO lub grup GMO 

rozumianych jako ten sam gatunek GMO posiadający różne modyfikacje. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia niezwłocznie w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o wydaniu 

i uchyleniu rozporządzenia, o którym mowa w art. 49c ust. 1, oraz o przyczynach 

uzasadniających jego wydanie i uchylenie. 

Art. 49e. 

1. Wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO może zostać dokonany wyłącznie dla 

uprawy GMO planowanej na gruntach rolnych, w odległości nie mniejszej niż 30 km 

od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Uprawę GMO prowadzi się wyłącznie na podstawie wpisu do Rejestru Upraw GMO, 

zgodnie z określonymi w tym wpisie warunkami, sposobem i terminem. 

2. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje minister właściwy do spraw 

środowiska, po zasięgnięciu opinii: 

1) ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie proponowanych warunków 

i sposobu prowadzenia uprawy GMO oraz 

2) rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa w zakresie zgodności 

dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, 

strategią rozwoju i innymi dokumentami strategicznymi odpowiednio gminy, 

powiatu lub województwa oraz 

3) właściwej terytorialnie izby rolniczej w zakresie proponowanych warunków i 

sposobu prowadzenia uprawy GMO. 

3. Do Rejestru Upraw GMO może być wpisana wyłącznie uprawa rośliny GMO, która 

została wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem do uprawy oraz wobec której nie 

obowiązują zakazy, o których mowa w art. 49b ust. 2 i art. 49c ust. 1. 

4. Wniosek o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO zawiera: 



- 18 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i 

siedzibę podmiotu, który zamierza prowadzić uprawę GMO, z tym że w 

przypadku gdy podmiot ten jest osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres 

wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) nazwę rośliny GMO ze wskazaniem jej odmiany i modyfikacji genetycznej, w 

tym niepowtarzalny identyfikator, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji 

(WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającym system ustanawiania 

oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom 

zmodyfikowanym genetycznie (Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 5 – Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 33, str. 11); 

3) wskazanie celu i sposobu prowadzenia uprawy GMO; 

4) nazwę miejscowości, w której ma być prowadzona uprawa GMO, wraz z kodem 

pocztowym, oraz nazwę gminy i województwa, właściwych ze względu na miejsce, 

w którym ma być prowadzona uprawa GMO; 

5) planowaną powierzchnię uprawy GMO, która ma być prowadzona, określoną 

w hektarach; 

6) numer działki ewidencyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), zwanej dalej 

„działką ewidencyjną”, na której ma być prowadzona uprawa GMO; 

7) wskazanie proponowanego terminu, na jaki ma być dokonany wpis uprawy 

GMO do Rejestru Upraw GMO; 

8) wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być prowadzona 

uprawa GMO. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1) pisemne oświadczenia: 

a) właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości położonych 

w odległości do 30 km od granicy gruntu rolnego, na którym ma być prowadzona 

uprawa GMO, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50) posiadaczy tych 

nieruchomości, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia 

miejsca uprawy GMO oraz 
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b) pszczelarzy lub związków pszczelarzy, których pasieki znajdują się w odległości 

do 30 km od granicy gruntu rolnego, na którym jest planowana uprawa GMO, że 

nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem dokonania wpisu uprawy GMO 

do Rejestru Upraw GMO;  

2) mapę lub szkic z oznaczeniem planowanej lokalizacji uprawy GMO na działce 

ewidencyjnej, ze wskazaniem współrzędnych geograficznych granic uprawy 

GMO, która ma być prowadzona, oraz określeniem przeznaczenia nieruchomości 

znajdujących się w odległości do 30 km od niej; 

3) dokumentację potwierdzającą, że uprawa GMO, która ma być prowadzona, nie 

będzie mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska; 

4) dokumentację zawierającą informacje o celu uprawy GMO oraz o warunkach 

i sposobie prowadzenia danej uprawy GMO, w szczególności o: 

a) planowanych zabiegach agrotechnicznych, w tym: środkach ochrony roślin, 

nawożeniu, planowanej metodzie zbioru, 

b) planowanych roślinach następczych, 

c) sposobie i miejscu przechowywania plonów, 

d) planowanym postępowaniu z miejscem powstałym po zakończeniu prowadzenia 

uprawy GMO; 

5) informację o rodzaju i charakterze upraw prowadzonych na nieruchomościach 

znajdujących się w odległości do 30 km od gruntu rolnego, na którym ma być 

prowadzona uprawa GMO, oraz o przewidywanym oddziaływaniu uprawy GMO 

na uprawy przyległe do tego gruntu. 

6. W przypadku gdy grunty sąsiednie w stosunku do gruntu rolnego, na którym ma być 

prowadzona uprawa GMO, są we władaniu podmiotu zamierzającego prowadzić 

uprawę GMO, odległość 30 km, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 5, liczy się również 

od zewnętrznej granicy tych gruntów sąsiednich. 

7. Do wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO złożonego w 

postaci elektronicznej wnioskodawca dołącza oryginały dokumentów, o których 

mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej albo ich elektroniczne kopie. 

8. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, minister właściwy do spraw 

środowiska może zażądać od wnioskodawcy, który dołączył elektronicznie kopie 

dokumentów, o których mowa w ust. 7, przedłożenia oryginałów tych dokumentów. 
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9. Minister właściwy do spraw środowiska występuje do ministra właściwego do spraw 

rolnictwa oraz do rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa o wydanie 

opinii, o których mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o 

dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, przekazując kopię 

wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz kopie dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 

akceptuje albo odmawia akceptacji zaproponowanych warunków i sposobu 

prowadzenia danej uprawy GMO, kierując się w szczególności zapewnieniem 

sąsiadującym uprawom ochrony przed zanieczyszczeniem GMO oraz możliwością 

wykonania niezbędnych zabiegów agrotechnicznych na wskazanym gruncie rolnym. 

11. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa w opinii, o której mowa w ust. 

2 pkt 2, akceptuje albo odmawia akceptacji dokonania wpisu uprawy GMO do 

Rejestru Upraw GMO, kierując się zgodnością dokonania wpisu uprawy GMO do 

Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju i innymi 

dokumentami strategicznymi gminy, oraz ogłasza informacje, o których mowa w ust. 

4 pkt 2 i 4–6 oraz w ust. 5 pkt 2–4 w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub 

miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania. 

12. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz rada gminy, rada powiatu oraz sejmik 

województwa wydają opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie 45 dni od dnia 

otrzymania kopii wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw 

GMO wraz z załączonymi do tego wniosku dokumentami. Do wydania opinii stosuje 

się przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149). 

13. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje się w terminie 90 dni od 

dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO. 

14. Informację o dokonaniu wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO minister 

właściwy do spraw środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

rolnictwa, Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu ze względu 

na miejsce, w którym ma być prowadzona uprawa GMO, niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wpisu. 

15. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje się na czas określony, nie 

dłuższy niż 5 lat. 
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16. Wpis do Rejestru Upraw GMO zawiera informacje, o których mowa w ust. 4, 

termin, na jaki został dokonany, oraz określenie warunków i sposobu prowadzenia 

danej uprawy GMO, w tym: 

1) planowane zabiegi agrotechniczne, a zwłaszcza: środki ochrony roślin, 

nawożenie, planowana metoda zbioru; 

2) planowane rośliny następcze; 

3) sposób i miejsce przechowywania plonów; 

4) planowane postępowanie z miejscem powstałym po zakończeniu prowadzenia 

uprawy GMO. 

17. Odmowa dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO następuje w 

przypadku gdy: 

1) minister właściwy do spraw rolnictwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 

odmówił akceptacji zaproponowanych warunków i sposobu prowadzenia uprawy 

GMO; 

2) rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa w opinii, o której mowa w 

ust. 2 pkt 2, odmówiły akceptacji dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw 

GMO; 

3) informacje zawarte w dokumentacji, o której mowa w ust. 5 pkt 3–5, nie dają 

gwarancji, że uprawa GMO, która ma być prowadzona, nie będzie mieć 

negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska lub na zdrowie ludzi. 

18. Przy wydawaniu odmowy na podstawie przesłanki, o której mowa w ust. 17 pkt 3, 

minister właściwy do spraw środowiska bierze pod uwagę aktualną wiedzę naukową, 

lokalizację uprawy GMO, która ma być prowadzona, względem form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, a także proporcjonalność oraz niedyskryminujący charakter przyjętych 

rozstrzygnięć. 

Art. 49f. 

Wniosek o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, który dotyczy: 

1) rośliny GMO, która nie została wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem 

do uprawy, 

2) rośliny GMO wprowadzonej do obrotu z przeznaczeniem do uprawy, 

której uprawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazana na 
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podstawie art. 49b ust. 2 albo przepisów wydanych na podstawie art. 49c ust. 1, 

albo na podstawie przepisów odrębnych 

– pozostawia się bez rozpoznania. 

Art. 49g. 

Podmiot prowadzący uprawę GMO niezwłocznie informuje ministra właściwego do 

spraw środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego 

ze względu na miejsce uprawy GMO o zmianie danych podanych we wniosku, o których 

mowa w art. 49e ust. 4 pkt 1, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia tej zmiany. 

Art. 49h. 

Minister właściwy do spraw środowiska wykreśla wpis uprawy GMO z Rejestru Upraw 

GMO, jeżeli: 

1) uprawa dotyczy rośliny GMO wprowadzonej do obrotu z przeznaczeniem 

do uprawy, w przypadku gdy zezwolenie na wprowadzenie do obrotu 

z przeznaczeniem do uprawy zostało zawieszone albo cofnięte; 

2) kontrola, o której mowa w art. 49j ust. 5 pkt 1, wykaże, że uprawa GMO 

jest prowadzona niezgodnie z warunkami i sposobem prowadzenia tej uprawy 

określonymi we wpisie uprawy GMO w Rejestrze Upraw GMO. 

 

Art. 49i. 

1. Dokonanie, odmowa dokonania, zmiana i wykreślenie wpisu uprawy GMO w 

Rejestrze Upraw GMO następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Do zmiany wpisu uprawy GMO w Rejestrze Upraw GMO stosuje się przepisy o 

dokonaniu wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO. 

3. Decyzja o wykreśleniu uprawy GMO z Rejestru Upraw GMO podlega 

natychmiastowemu wykonaniu. 

Art. 49j. 

1. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy jest przeprowadzana 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze 

względu na miejsce prowadzenia danej uprawy: 

1) z urzędu – na podstawie programu kontroli, o którym mowa w art. 49l, lub 

2) na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska. 
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2. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy może być także 

przeprowadzona przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy na wniosek osoby 

fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, można złożyć w przypadku uzasadnionego 

podejrzenia prowadzenia uprawy GMO bez wpisu do Rejestru Upraw GMO albo 

prowadzenia uprawy GMO niezgodnie z warunkami lub sposobem prowadzenia 

danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw środowiska 

składa w przypadku uzasadnionego podejrzenia prowadzenia uprawy GMO bez 

wpisu do Rejestru Upraw GMO albo prowadzenia uprawy GMO niezgodnie z 

warunkami lub sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie 

do Rejestru Upraw GMO. 

5. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy obejmuje: 

1) kontrolę zgodności prowadzenia uprawy GMO z warunkami, sposobem i terminem 

prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO; 

2) kontrolę pochodzących z uprawy roślin lub produktów roślinnych w celu 

wykrywania modyfikacji genetycznych. 

6. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, przeprowadzając kontrolę: 

1) o której mowa w ust. 5 pkt 2, pobiera próbki roślin lub produktów roślinnych do 

badań laboratoryjnych, 

2) o której mowa w ust. 5 pkt 1, może pobrać próbki roślin lub produktów roślinnych 

do badań laboratoryjnych, jeżeli wystąpią zastrzeżenia do kontrolowanej 

dokumentacji 

– w celu zidentyfikowania modyfikacji genetycznej. 

7. Badania laboratoryjne są wykonywane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa. 

8. W przypadku gdy w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zostanie 

stwierdzone, że uprawa GMO jest prowadzona niezgodnie z warunkami lub 

sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru 

Upraw GMO, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze 
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względu na miejsce prowadzenia danej uprawy przekazuje niezwłocznie ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska informację o wynikach tej kontroli. 

 

Art. 49k. 

1. W przypadku gdy w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że uprawa GMO jest 

prowadzona bez wpisu do Rejestru Upraw GMO lub niezgodnie z warunkami lub 

sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru 

Upraw GMO, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze 

względu na miejsce prowadzenia danej uprawy nakazuje, w drodze decyzji 

administracyjnej, zniszczenie roślin lub produktów roślinnych pochodzących z tej 

uprawy. Zniszczenia dokonuje się w terminie wskazanym w decyzji 

administracyjnej, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i 

nasiennictwa. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. 

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie tej decyzji. 

 

Art. 49l. 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa określa coroczny program kontroli uprawy GMO, z uwzględnieniem 

kontrolowanych gatunków roślin GMO i liczby kontroli, w terminie do dnia 30 listopada 

roku poprzedzającego rok wykonywania kontroli. 

Art. 49m. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, 

do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z kontroli upraw prowadzonych 

w poprzednim roku. 

Art. 49m. 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, do dnia 31 

marca każdego roku, sprawozdanie z kontroli upraw prowadzonych w poprzednim 

roku.> 
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<Art. 50a. 

1. Rejestr Upraw GMO prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci 

elektronicznej. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Upraw GMO. 

3. Rejestr Upraw GMO jest jawny, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 49e ust. 

4 pkt 1 i 8. 

4. Wgląd do Rejestru Upraw GMO jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów 

jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi dochód budżetu 

państwa.> 

Art. 58. 

[1. Kto, bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, o którym 

mowa w art. 15a ust. 2, w którym jest prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do 

III lub IV kategorii, zgody na zamknięte użycie GMM, o której mowa w art. 15e pkt 2, 

zaliczonych do III lub IV kategorii, zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, 

o której mowa w art. 36 ust. 1, lub zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, o którym 

mowa w art. 41, albo nie spełniając warunków określonych w tych zezwoleniach albo 

zgodach, dokonuje zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, 

zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska albo wprowadzenia do obrotu, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.] 

<1. Kto, bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, o 

którym mowa w art. 15a ust. 2, w którym jest prowadzone zamknięte użycie GMM 

zaliczonych do III lub IV kategorii, zgody na zamknięte użycie GMM, o której mowa 

w art. 15e pkt 2, zaliczonych do III lub IV kategorii, zgody na zamierzone uwolnienie 

GMO do środowiska, o której mowa w art. 36 ust. 1, lub zezwolenia na 

wprowadzenie do obrotu, o którym mowa w art. 41, z wyjątkiem wprowadzenia do 

obrotu, o którym mowa w art. 41a, dokonuje zamkniętego użycia GMM zaliczonych 

do III lub IV kategorii, zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska albo 

wprowadzenia do obrotu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.> 

<1a. Tej samej karze podlega, kto, nie spełniając warunków określonych w zezwoleniach 

albo zgodach wymienionych w ust. 1 albo w decyzjach wydanych na podstawie 

przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, 



- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

albo przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska zgodnie z 

przepisami wdrażającymi część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do 

środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę 

Rady 90/220/EWG, dokonuje zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV 

kategorii, zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska albo wprowadzenia do 

obrotu.> 

2. (uchylony). 

[3. Jeżeli w wyniku czynów, o których mowa w ust. 1, nastąpiło zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.] 

<3. Jeżeli w wyniku czynów, o których mowa w ust. 1 i 1a, nastąpiło zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, sprawca podlega karze pozbawienia wolności 

od lat 2 do 5.> 

<Art. 59a. 

1. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 49e ust. 1, prowadzi uprawę GMO bez 

wpisu do Rejestru Upraw GMO lub prowadzi uprawę GMO niezgodnie z 

warunkami i sposobem, określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO, 

podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest zniszczenie środowiska w 

znacznych rozmiarach, sprawca 

podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

3. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest śmierć człowieka lub ciężki 

uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca 

podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.> 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

888, z późn. zm.) 

Art. 22. 

1. Dział rolnictwo obejmuje sprawy: 

1)   produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych; 

2)   nasiennictwa, z wyłączeniem leśnego materiału rozmnożeniowego; 
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3)   produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt; 

4)   ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony 

zwierząt; 

5)    nadzoru nad jakością zdrowotną: 

a)  środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, 

wytwarzania, przetwarzania i składowania, a także w sprzedaży bezpośredniej, 

rolniczym handlu detalicznym oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, 

b)  żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i 

produkty pochodzenia zwierzęcego w rolniczym handlu detalicznym; 

5a)  nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami 

medycznymi stosowanymi w weterynarii; 

[5b)  nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie 

zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi 

przepisami;] 

<5b) nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie 

zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych 

właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych;> 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych 

rolników; 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają Inspekcja Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych. 
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Art. 28. 

1. Dział środowisko obejmuje sprawy: 

1)   ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego 

zasobów; 

2)   ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach 

przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, 

zwierzyny i innych tworów przyrody; 

2a)  (uchylony); 

3)   geologii; 

4)   gospodarki zasobami naturalnymi; 

5)   (uchylony); 

6)   kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska; 

7)   leśnictwa; 

8)   ochrony lasów i gruntów leśnych; 

9)   łowiectwa; 

[10)  mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na 

wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych oraz spraw 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i 

pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności 

określonych właściwymi przepisami.] 

<10) mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO w rozumieniu przepisów 

o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem 

zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych, 

spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku 

paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub 

czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych.> 

2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska. 
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3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej 

Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a także nad 

działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe". 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138) 

 

[Art. 78. 

Inspekcja realizuje zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem 

zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad 

wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego, określone w ustawie, w 

przepisach o środkach ochrony roślin, w przepisach o nasiennictwie i przepisach innych 

ustaw.] 

<Art. 78. 

Inspekcja realizuje zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem 

zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzorem 

nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego oraz kontrolą 

upraw GMO, określone w ustawie, w przepisach o środkach ochrony roślin, w 

przepisach o nasiennictwie, przepisach o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych oraz przepisach innych ustaw.> 

Art. 92. 

1. Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy oraz ich zastępcy, a także państwowi 

inspektorzy, są uprawnieni do: 

[1)   wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich pomieszczeń, środków 

transportu i obiektów, w których są lub były uprawiane, wytwarzane, przewożone lub 

przechowywane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, a także środki ochrony 

roślin, materiał siewny i sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, 

oraz na teren portów, przystani, lotnisk, stacji kolejowych, placówek pocztowych, 

przejść granicznych, w celu przeprowadzenia kontroli wynikających z przepisów 

ustawy, z przepisów o środkach ochrony roślin i przepisów o nasiennictwie; 

2)   kontroli dokumentów, żądania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaśnień oraz 

dostępu do wszelkich danych, w tym również prowadzonych w formie elektronicznej, 
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mających związek z przedmiotem kontroli i dotyczących spraw ochrony roślin, 

środków ochrony roślin i nasiennictwa;] 

<1) wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich pomieszczeń, 

środków transportu i obiektów, w których są lub były uprawiane, wytwarzane, 

przewożone lub przechowywane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, a 

także środki ochrony roślin, materiał siewny i sprzęt przeznaczony do stosowania 

środków ochrony roślin, oraz na teren portów, przystani, lotnisk, stacji 

kolejowych, placówek pocztowych, przejść granicznych, w celu przeprowadzenia 

kontroli wynikających z przepisów ustawy, z przepisów o środkach ochrony 

roślin, przepisów o nasiennictwie i przepisów o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych; 

2) kontroli dokumentów, żądania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaśnień oraz 

dostępu do wszelkich danych, w tym również prowadzonych w formie 

elektronicznej, mających związek z przedmiotem kontroli i dotyczących spraw 

ochrony roślin, środków ochrony roślin, nasiennictwa i upraw GMO w 

rozumieniu przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych;> 

3)   bezpłatnego pobierania, za pokwitowaniem, prób roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego, w ilości niezbędnej do 

wykonania badań. 

2. Do czynności, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy 

mogą upoważniać pracowników Inspekcji niebędących państwowymi inspektorami i 

osoby niebędące pracownikami Inspekcji. 
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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z 

późn. zm.) 

III

. 

 

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

  

 

  

 

 

 

Uwaga 

( pkt 1 - 35 pominięto) 

 

[ 36. Zgody i zezwolenia wydawane 

na podstawie przepisów o 

mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych: 

  

 

 zgoda i zezwolenie wydawane 

jednostkom naukowym, o których mowa 

w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. 

poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 

1311) 

 

 

 1) zgoda na zamknięte użycie 

mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych 

 3466 zł 

 

  

 

 

 2) zgoda na zamknięte użycie 

organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych 

 3466 zł 

 

  

 

 

 3) zgoda na zamierzone uwolnienie 

organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych do środowiska 

 3466 zł 

 

  

 

 

 4) zezwolenie na wprowadzenie 

produktu GMO do obrotu 

 3466 zł 

 

  

 

 

 5) zezwolenie na prowadzenie 

zakładu inżynierii genetycznej 

 3466 zł] 

 

  

 Uwaga 

( pkt 37 - 46 pominięto) 

1 2 3 4 

 <36. Zgody i zezwolenia wydawane 

na podstawie przepisów 

o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych: 

1) zgoda na zamknięte użycie 

mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych 

2) zgoda na zamknięte użycie 

organizmów genetycznie 

 

 

 

 

 

3466 zł 

 

 

3466 zł 

 

zgoda i zezwolenie wydawane 

jednostkom naukowym, o których 

mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 87) 
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zmodyfikowanych  

3) zgoda na zamierzone uwolnienie 

organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych do 

środowiska  

4) zezwolenie na wprowadzenie 

produktu GMO do obrotu  

5) zezwolenie na prowadzenie 

zakładu inżynierii genetycznej 

6) wpis uprawy GMO do Rejestru 

Upraw GMO> 

 

3466 zł 

 

 

 

3466 zł 

 

3466 zł 

 

3466 zł 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999) 

 

Art. 21. 

1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza 

się w publicznie dostępnych wykazach. 

2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 

1)   o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 

1; 

2)   o projektach dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47, oraz o projektach zmian w 

tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem 

społeczeństwa; 

3)   o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1; 

4)   o informacjach o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47; 

5)   o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1; 

6)   o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, wraz z podsumowaniem, o którym 

mowa w art. 55 ust. 3, po ich przyjęciu; 
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7)   o prognozach oddziaływania na środowisko; 

8)   o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2; 

9)   o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach; 

10)  o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1, 

wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

11)  o postanowieniach, o których mowa w art. 79 ust. 2; 

12)  o postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1; 

13)  o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1, 

wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000; 

14)  o postanowieniach, o których mowa w art. 97 ust. 1; 

15)  o postanowieniach, o których mowa w art. 98 ust. 1; 

16)  o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

17)  o analizach porealizacyjnych; 

18)  o postanowieniach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1; 

19)  o powiadomieniach, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3; 

20)  o dokumentach, o których mowa w art. 118; 

21)  o decyzjach i dokumentach, o których mowa w art. 120 ust. 1; 

22)  o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska; 

23)  z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska o: 

a)  projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa: 

–  (uchylone), 

–  wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, 

–  programów ochrony powietrza, 

–  programów ochrony środowiska przed hałasem, 

–  wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, 

–   strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w 

art. 14 ust. 1 tej ustawy, 

b)  (uchylona), 

ba)   strategiach rozwoju, programach i dokumentach programowych, o których mowa 

w art. 14 ust. 1 tej ustawy,  

c)  wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska, 
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d)  opracowaniach ekofizjograficznych, 

e)  programach ochrony powietrza, 

ea)  harmonogramach zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi, 

eb)  rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 

f)  wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach ustalających plan remediacji 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

g)  rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy, 

h)  mapach akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy, 

i)  programach ochrony środowiska przed hałasem, 

j)  zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy, 

k)  wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach: 

–  zintegrowanych, 

–  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

–  wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

–  na wytwarzanie odpadów, 

l)   (uchylona), 

m)  przeglądach ekologicznych, 

ma)  zgłoszeniach, o których mowa w art. 250 ust. 1 tej ustawy, 

mb)  programach zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, o których mowa 

w art. 251 ust. 1 tej ustawy,  

n)  raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach, o których mowa w art. 259 ust. 1 tej 

ustawy, 

na)  kontrolach planowych, o których mowa w art. 269 tej ustawy,  

o)  rejestrach substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1 tej ustawy, 

p)  wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych, 

q)  wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej ustawy, 

r)  decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu 

opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych, 

s)   (uchylona); 

24)  z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o: 
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a)   projektach planów ochrony, projektach planów zadań ochronnych oraz projektach 

zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody, 

b)   wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynności podlegające 

zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, o których 

mowa w art. 56 ust. 1 i 2 tej ustawy, oraz o projektach zarządzeń, o których mowa 

w art. 56a tej ustawy, 

c)   zezwoleniach i świadectwach, wydawanych na podstawie rozporządzenia Rady 

(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej 

fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. WE L 61 z 03.03.1997, str. 

1, z późn. zm.), a także wnioskach o wydanie tych zezwoleń i tych świadectw, 

d)  świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków, o 

których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy, 

e)  zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub 

ośrodka rehabilitacji zwierząt, 

f)  wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa lub 

krzewu,  

g)  decyzjach o wymiarze kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 tej ustawy, 

h)  zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, 

rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków 

obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą 

zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym, 

i)   zgłoszeniach dokonywanych na podstawie art. 118 tej ustawy oraz decyzjach 

wydawanych na podstawie art. 118 i art. 118a tej ustawy; 

25)  z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o: 

a)  zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów oraz 

zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 

b)  zezwoleniach na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych, 

c)  decyzjach zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 

odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu, 

d)  decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za 

produkt uboczny, 
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e)  decyzjach nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, 

f)  zezwoleniach na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 

g)  decyzjach nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące 

gospodarowania odpadami z wypadków, 

h)  decyzjach zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, 

i)  decyzjach określających zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia 

przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla 

środowiska i decyzjach określających zakres i harmonogram działań niezbędnych 

do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska, 

j)  decyzjach o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów, 

k)  decyzjach wstrzymujących działalność posiadacza odpadów, 

l)  zgodach na wydobywanie odpadów, 

m)  decyzjach wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, 

n)  decyzjach o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, 

o)  decyzjach o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których 

mowa w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

26)  (uchylony); 

27)  z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920) - o wnioskach o wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i o wpisach do tego rejestru; 

28)  
(2)

 z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) o: 

a)  wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód, 

b)  decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów, 

c)  wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich, 

d)  zestawie celów środowiskowych dla wód morskich, 

e)  programie monitoringu wód morskich, 

f)   
(3)

 programie ochrony wód morskich, 

g)  
(4)

 wystąpieniach, o których mowa w art. 147 tej ustawy, 

h)  obszarach wód morskich objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
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29)  z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1688) - o rejestrach poważnych awarii; 

[30)   o rejestrach, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach 

i organizmach genetycznie zmodyfikowanych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 806 oraz z 2016 r. 

poz. 2003);] 

<30) o rejestrach, o których mowa w art. 6b, art. 15v, art. 34, art. 40, art. 50 i art. 50a 

ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134);> 

31)  o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. poz. 1190); 

32)  o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o 

krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060); 

33)  z zakresu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 i 1089) o: 

a)  decyzjach odmawiających uwzględnienia sprzeciwu, o których mowa w art. 10 ust. 

8 tej ustawy, 

b)  zezwoleniach, o których mowa w art. 51 tej ustawy, 

c)  decyzjach, o których mowa w art. 87 ust. 5 i art. 88 ust. 2 tej ustawy, 

d)  raportach na temat wielkości emisji z instalacji lub operacji lotniczych, o których 

mowa w art. 80 ust. 3 i art. 86 ust. 10 tej ustawy, 

e)  sprawozdaniach z weryfikacji, o których mowa w art. 84 ust. 1 tej ustawy, 

f)  decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej, o których mowa w art. 102 ust. 1, art. 

103 ust. 1-3, art. 104 ust. 1 i art. 105 tej ustawy; 

34)  z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202 i 1089) o: 

a)  koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, poszukiwanie i 

rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie 

dwutlenku węgla, 

b)  danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych i 

zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, 
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c)  kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 

d)  dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych, 

e)  protokołach z przeprowadzonej kontroli działalności polegającej na podziemnym 

składowaniu dwutlenku węgla, o których mowa w art. 127n ust. 1 tej ustawy, z 

wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

f)   decyzjach zatwierdzających plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub 

decyzjach inwestycyjnych w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

wydawanych na podstawie tej ustawy, 

g)   decyzjach zatwierdzających plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na 

podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, 

wydawanych na podstawie tej ustawy; 

35)  z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926) o: 

a)  wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art. 

15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy, 

b)  postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy, 

c)  harmonogramach zadań w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i 

szkód w środowisku, o których mowa w art. 16a tej ustawy, 

d)  rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, o 

którym mowa w art. 26a ust. 1 tej ustawy; 

36)  z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe informacje o: 

a)  wnioskach o wydanie zezwoleń i o wydanych zezwoleniach na wykonywanie 

działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. - Prawo atomowe, 

b)  wydanych decyzjach nadzorczych, o których mowa w art. 68 i art. 68b ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, odnoszących się do obiektów 

jądrowych 
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- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów 

jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych 

dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

4. Dane, o których mowa w ust. 2, są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach w 

terminie 14 dni od dnia odpowiednio wytworzenia dokumentów, o których mowa w ust. 

1, albo przekazania ich władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia. 

 

Art. 25. 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także: 

1)   przez ministra właściwego do spraw środowiska: 

a)  (uchylona), 

b)  z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 

–  krajowy plan gospodarki odpadami, 

–  sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami, 

c)  informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach 

międzynarodowych, które dotyczą ochrony środowiska, a także raporty z 

wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne, 

d)  porozumienia dotyczące ochrony środowiska, 

e)  z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych: 

–  Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy, 

–  Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o 

którym mowa w art. 15v tej ustawy, 

–  Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o 

którym mowa w art. 34 tej ustawy, 

–  Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do 

Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy, 

–  Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa 

w art. 50 tej ustawy, 

<– Rejestr Upraw GMO, o którym mowa w art. 50a tej ustawy,> 

f)  
(6)

 z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne: 
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–  krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 88 

ust. 1 tej ustawy, 

–  sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

o którym mowa w art. 89 ust. 1 tej ustawy; 

2)    przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych, o której mowa w 

art. 128 ust. 1; 

3)   przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: 

a)  Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 

236a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

b)  raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 20 

lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; 

3a)  
(7)

 przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami - Rejestr średnich 

źródeł spalania paliw, o którym mowa w art. 236e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska; 

4)   przez marszałka województwa: 

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

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

ustawy, 

–  raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

–  program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy, 

–  decyzje w sprawie odroczenia i wyłączenia ze stosowania określonych poziomów 

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

ustawy, 

–  plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy, 

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

ustawy, 

–  decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w 

art. 181 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 

b)  z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 

–  rejestr, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 49 ust. 7 tej ustawy, 

–  wojewódzki plan gospodarki odpadami, 

–  sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
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5)   
(8)

 przez wojewodę - akty prawa miejscowego, wydawane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

5a)  przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - decyzje udzielające lub 

zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

6)   przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji 

niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska; 

7)   przez starostę: 

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

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

ustawy, 

–  raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

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

ustawy, 

–  decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w 

art. 181 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 

b)  (uchylona); 

8)   przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta: 

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

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

–  raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

b)  (uchylona); 

9)   przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. - Prawo atomowe: 

a)  informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu 

jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie 

izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do 

środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, 

powodujących powstanie zagrożenia, 

b)  roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych, 
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c)  informacje o stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, 

ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko, 

d)  informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji 

promieniotwórczych ze składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska, 

e)  informacje o zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych 

powodujących powstanie zagrożenia 

-   z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów 

jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

10)  przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040): 

a)  informacje o funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 

r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni 

jądrowej, 

b)  roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 

r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni 

jądrowej 

- z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 


