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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 

z późn. zm.) 

Art. 88. 

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

monitoringu środowiska. 

2. 
(14)

 Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w 

poszczególnych strefach Główny 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%. 
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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; 

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;] 

<4) określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo 

wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego 

lub docelowego substancji, o których 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, 
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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. 

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. 91. 

[1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 15 

miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 

klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do 

zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.] 

<1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12 

miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 

klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do 

zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji.> 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o 

którym mowa w ust. 1. 

2a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza akceptację projektu 

uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. 
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<2b. Zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 

1, przedstawia do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1. 

2c. Minister właściwy do spraw środowiska opiniuje projekt uchwały w sprawie 

programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, pod względem zgodności z 

wymaganiami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10, 

w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. 

2d. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2c, oznacza akceptację 

projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.> 

[3. Sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, 

określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza. 

3a. Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji, zarząd 

województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza lub 

jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych, o 

którym mowa w art. 92.] 

<3. Sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 

1, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza. 

3a. Dla stref, w których są przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji 

w powietrzu, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu 

ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan 

działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.> 

4. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, zarząd województwa określa przyczyny 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i informuje ministra 

właściwego do spraw środowiska o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia 

emisji substancji powodujących te przekroczenia. 

5. [Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, zarząd województwa, w terminie 15 

miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 

klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do 

zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie 
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poziomów docelowych substancji w powietrzu.] <Dla stref, o których mowa w art. 89 

ust. 1 pkt 4, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania 

wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których 

mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym 

wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie 

programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych 

substancji w powietrzu, którego integralną część stanowi plan działań 

krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.> Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o 

którym mowa w ust. 5. 

6a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 6, oznacza akceptację projektu 

uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. 

7. Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny albo poziom docelowy 

więcej niż jednej substancji w powietrzu, można sporządzić wspólny program ochrony 

powietrza dotyczący tych substancji. 

<7a. Program ochrony powietrza zawiera w szczególności: 

1) informację na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub 

pułapu stężenia ekspozycji wraz z podaniem zakresu przekroczeń; 

2) podział źródeł zanieczyszczeń; 

3) scenariusze wielkości emisji w roku zakończenia realizacji programu; 

4) harmonogram realizacji działań naprawczych określający działania: 

a) krótkoterminowe – na okres nie dłuższy niż 2 lata, 

b) średnioterminowe – na okres nie dłuższy niż 4 lata, 

c) długoterminowe – na okres nie dłuższy niż 6 lat; 

5) szacunkowe koszty realizacji działań naprawczych; 

6) wskaźniki specyficzne dla planowanych działań naprawczych; 

7) planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny działań naprawczych polegający na 

redukcji wielkości emisji oraz planowane wielkości zmiany stężeń substancji w 

powietrzu objętych programem, w poszczególnych latach objętych programem 

oraz w roku zakończenia realizacji programu; 

8) podmioty i organy odpowiedzialne za realizację działań naprawczych; 

9) obowiązki i ograniczenia wynikające z programu; 
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10) uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa 

zagadnień programu.> 

8. Jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych poziomów 

substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4, występują 

na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwe zarządy 

województw współdziałają przy sporządzaniu programów ochrony powietrza, o których 

mowa w ust. 3 lub 5, w zakresie wymiany informacji o ewentualnych źródłach 

przekroczeń poziomów substancji w powietrzu oraz przykładowych działaniach mających 

na celu ich ograniczenie. 

9. Zarząd województwa, zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza. 

9a. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony 

powietrza powinien uwzględniać przeprowadzone przez zarząd województwa analizy 

udziału w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu poszczególnych grup źródeł 

emisji tych substancji i określać odpowiednie działania naprawcze w przypadku 

przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych 

substancji. 

9aa. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony 

powietrza powinien uwzględniać przeprowadzoną przez zarząd województwa analizę w 

zakresie potrzeby ustalenia wielkości dopuszczalnych emisji niższych niż standardy 

emisyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 dla źródeł 

spalania paliw <objętych tymi standardami emisyjnymi>o nominalnej mocy cieplnej 

nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej 

zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, zlokalizowanych na obszarze, na 

którym został przekroczony poziom dopuszczalny substancji w powietrzu, wyznaczonym 

w ocenie poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art. 89, jeżeli emisja niższa 

od wynikającej ze standardów emisyjnych z tych źródeł przyczyniłaby się do odczuwalnej 

poprawy jakości powietrza na tym obszarze. 

9ab. Przeprowadzając analizę, o której mowa w ust. 9aa, zarząd województwa uwzględnia 

udostępniane przez Komisję Europejską wyniki wymiany informacji z państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej, zainteresowanymi branżami i organizacjami 
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pozarządowymi na temat poziomów emisji, jakie mogą być osiągnięte przy zastosowaniu 

najlepszych dostępnych technik i nowo pojawiających się technologii, oraz na temat 

związanych z tym kosztów. 

<9ac. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu 

ochrony powietrza powinien określać działania naprawcze, tak aby okresy, w 

których nie są dotrzymane poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia 

ekspozycji, były jak najkrótsze.> 

9b. Opracowany przez zarząd województwa projekt programu ochrony powietrza powinien 

uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, w tym 

w krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich programach ochrony 

środowiska, regionalnych programach operacyjnych i koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju. 

[9c. W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a 

standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany 

opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie 

uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim 

działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w 

szczególności osoby starsze i dzieci.] 

<9c. W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a 

poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji są przekraczane w 

kolejnych latach, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt 

aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku 

województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania 

ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w 

szczególności osoby starsze i dzieci. Sejmik województwa w terminie 2 miesięcy od 

dnia opracowania projektu aktualizacji programu ochrony powietrza określa, 

w drodze uchwały, aktualizację programu.> 

9d. Po określeniu krajowego celu redukcji narażenia, zarząd województwa jest obowiązany 

opracować projekt aktualizacji programu ochrony powietrza, określając dodatkowe 

działania mające na celu osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 

9e. Przepisy dotyczące trybu przyjmowania programu ochrony powietrza stosuje się 

odpowiednio do jego aktualizacji. 
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<9f. Zarząd województwa monitoruje realizację przez podmioty i organy wskazane w 

programie ochrony powietrza oraz w planie działań krótkoterminowych działań 

naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym.> 

[10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań 

krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony 

powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także zakres zagadnień, które 

powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach, biorąc pod uwagę cele 

tych programów i planów oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i ochrony 

środowiska.] 

<10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza 

oraz plany działań krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części 

składowe programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a 

także szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w 

tych programach i planach, biorąc pod uwagę cele programów i planów oraz 

konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a także 

konieczność zapewnienia, że czas trwania przekroczeń poziomów dopuszczalnych 

lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji będzie możliwie najkrótszy.> 

11. (uchylony). 

[Art. 91b. 

1. W przypadku występowania na obszarze województwa stref, o których mowa w art. 89 ust. 

1 pkt 1, możliwe jest złożenie powiadomienia o zamiarze odroczenia do dnia 1 stycznia 

2015 r. terminów osiągnięcia poziomów dopuszczalnych w przypadku dwutlenku azotu i 

benzenu, pod warunkiem że uchwalony został program ochrony powietrza z 

uwzględnieniem szczegółowych wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 91 ust. 10. 

2. Powiadomienie wraz z programem ochrony powietrza dla danej strefy zarząd województwa 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje powiadomienie Komisji Europejskiej za 

pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii 

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

Europejską.] 

Art. 92. 

1.  [W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, zarząd województwa, w terminie 

15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, 

burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie planu działań 

krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu:] 

<W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu zarząd 

województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku 

od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, opracowuje i przedstawia do 

zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się 

działania mające na celu:> 

1)   zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń; 

2)   ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

1a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w 

terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie planu działań 

krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 1. 

1b. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1a, oznacza akceptację projektu 

uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych. 

[1c. 
(21)

 Sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania informacji o ryzyku, 

o której mowa w ust. 1, od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, określa, w drodze 

uchwały, plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 1. 

1d. W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzki zespół zarządzania 

kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566), informuje właściwe organy o 

konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych.] 

<1c. Sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o 

ryzyku, o której mowa w ust. 1, od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
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określa, w drodze uchwały, plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 

1. 

1d. W przypadku wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzkie 

centrum zarządzania kryzysowego informuje właściwe organy o konieczności 

podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych.> 

2. Plan działań krótkoterminowych powinien w szczególności zawierać: 

1)   listę podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub 

zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza; 

2)   sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń 

napędzanych silnikami spalinowymi; 

3)   sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska 

oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń; 

4)   określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń. 

3. (uchylony). 

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 

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.] 

<1. Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego niezwłocznie powiadamia 

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

zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczenia 

poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w 

powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. 
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1a. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz wystąpienie 

przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu 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.  (uchylony). 

1a.  Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie: 

1)   wyników klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2, 

2)   wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1, 

3)   wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i wyników klasyfikacji stref, o 

których mowa w art. 89, 

4)   informacji o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w 

powietrzu, o których mowa w art. 93 

–   dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. 

[1b. 
(24)

 W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego lub 

dopuszczalnego substancji w powietrzu w danej strefie Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska powiadamia o tym właściwy zarząd województwa. 

1c. 
(25)

 Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia wojewódzki zespół zarządzania 

kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
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zarządzaniu kryzysowym, o przekroczeniu poziomów zobowiązujących do podjęcia działań 

określonych w planach działań krótkoterminowych.] 

<1b. W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej 

strefie Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia o tym właściwy zarząd 

województwa. 

1c. Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia wojewódzkie centrum 

zarządzania kryzysowego o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o 

wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu.> 

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, 
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przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o uchwaleniu przez 

sejmik województwa programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91. Zarząd 

województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o 

uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań krótkoterminowych. 

2a. Zarząd województwa, co 3 lata, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91, oraz 

planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92, począwszy od dnia wejścia 

w życie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza lub planu działań 

krótkoterminowych do dnia zakończenia realizacji odpowiednio tego programu lub 

planu.] 

<2. Zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 

1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o uchwaleniu 

przez sejmik województwa programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91. 

Zarząd województwa przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska informację o uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań 

krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92. 

2a. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz 

właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska: 

1) co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, 

sprawozdanie okresowe z realizacji działań naprawczych wynikających z programu 

ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91, oraz planu działań 

krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92; 

2) w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza, o 

którym mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w 

art. 92, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu lub planu obejmujące cały 

okres ich realizacji.> 

[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.] 
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[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.] 

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

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

konieczność ich przekazywania i gromadzenia na potrzeby krajowe i zobowiązań 

międzynarodowych oraz powiadamiania o wystąpieniu przekroczenia poziomu 

alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w 

powietrzu.> 

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. 

 

Art. 96a. 

1. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawuje nadzór 

w zakresie: 

[1)   terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i planów działań 

krótkoterminowych, o których mowa w art. 91 i art. 92; 

2)   wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań 

krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne 

podmioty.] 

<1) terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i ich aktualizacji oraz 

planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 91 i art. 92; 

2) realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich 

aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty.> 

2. Do wykonywania zadań kontrolnych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 

stosuje się przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, [z uwzględnieniem ust. 3-6.] 

[3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w wyniku przeprowadzonej kontroli może 

wydać zalecenia pokontrolne. 
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4. Kontrolowany organ może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych w 

terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 

5. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska ustosunkowuje się do zastrzeżeń 

kontrolowanego organu w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 

6. Kontrolowany organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ustosunkowania się 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do jego zastrzeżeń, powiadamia go o 

realizacji zaleceń pokontrolnych i zawartych w nich uwag i wniosków, mając na uwadze 

zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska zastrzeżeń.] 

Art. 147. 

1. 
(41)

 Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych 

pomiarów wielkości emisji. 

2. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów 

wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub 

energii. 

3. Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 1 i 2, może być 

związany z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc instalacji albo 

urządzenia. 

3a. Jeżeli wykonane przez prowadzącego instalację do termicznego przekształcania odpadów 

pomiary wykażą, że zostały przekroczone dopuszczalne wielkości emisji do wód, 

ustanowione w odrębnych przepisach, prowadzący instalację jest obowiązany w ciągu 24 

godzin od momentu stwierdzenia przekroczenia tych emisji powiadomić o tym organ 

ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia 

zintegrowanego. 

4. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja 

wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów 

wielkości emisji z tej instalacji. 

4a. 
(42)

 Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do nowo zbudowanego lub zmienionego w 

sposób istotny źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, <dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 

3,>będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1. 
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5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od 

zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy do 

wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin. 

5a. 
(43)

 Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, w odniesieniu do źródła spalania paliw, o którym 

mowa w ust. 4a, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia zakończenia 

rozruchu tego źródła. 

6. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania 

wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od 

zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

 

Art. 152. 

1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 

środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

3)   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 

świadczonych usług; 

4)   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 

5)   wielkość i rodzaj emisji; 

6)   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji; 

7)   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

8)   (uchylony). 

2a. (uchylony). 

2b. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, <dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 

3,> będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 

zgłoszenie powinno zawierać także informacje o: 

1)   sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło 

jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności); 

2)   numerze REGON prowadzącego instalację; 
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3)   nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 

4)   rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla 

których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane 

standardy emisyjne; 

5)   rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z 

uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne; 

6)   obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 

7)   dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - 

dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 

grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.; 

8)   przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. 

2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, <dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 

3,> będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego 

czas użytkowania liczony jako średnia krocząca: 

1)   z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 

grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 

dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 

grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło 

służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich 

temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku, 

2)   z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 

2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 

2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 

500 godzin w ciągu roku 

- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu 

użytkowania. 

3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia 

przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis art. 64 ust. 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 
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4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny 

można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli: 

1)   eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów 

emisyjnych lub standardów jakości środowiska; 

2)   instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 

pkt 1 i 2. 

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

ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od 

dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. 

6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany: 

1)   przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: 

a)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, 

b)  zakończeniu eksploatacji instalacji, 

c)   zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo 

objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c; 

2)   dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma 

charakter istotnej zmiany. 

6a. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, <dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 

3,> będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 

prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania: 

1)   informacji, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i art. 152a ust. 1 pkt 1, oraz decyzji, o 

której mowa w art. 154 ust. 1a - przez okres eksploatacji źródła spalania paliw; 

2)   informacji lub dokumentów dotyczących: 

a)  wyników pomiarów wielkości emisji, umożliwiających ocenę dotrzymywania 

standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3, 

b)  przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w 

przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz działań podjętych w celu 

przywrócenia zgodności z tymi standardami, 
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c)  rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle, 

d)  potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających 

emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych 

określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, 

oraz przypadków każdej niesprawności i awarii urządzeń ochronnych, 

e)  czasu użytkowania źródła spalania paliw - w przypadku gdy jest to źródło, o 

którym mowa w ust. 2c 

- przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą. 

6b. Informacje, decyzje lub dokumenty, o których mowa w ust. 6a, prowadzący instalację 

udostępnia organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia na każde żądanie. 

6c. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie dotyczy 

informacji, decyzji lub dokumentów, o których mowa w ust. 6a, nie stosuje się art. 19 ust. 

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

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

środowisko. W takim przypadku organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia wzywa 

prowadzącego instalację do przekazania mu tych informacji, decyzji lub dokumentów. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, należy przedłożyć w terminie 14 dni 

odpowiednio od dnia: 

1)   rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji; 

2)   zakończenia eksploatacji instalacji; 

3)    zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo 

objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c. 

7a. Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 6 pkt 2, oraz 

informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem 

zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także 

państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 

8. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na 

wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. 

9. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu, o których 

mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji, 

uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego 

oddziaływania instalacji na środowisko. 
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Art. 152a. 

1. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia<, dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 

3> : 

1)   informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia oraz 

wszczyna postępowanie o wydanie decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1a; 

2)   przekazuje w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 152 ust. 2 pkt 

1 i 2 oraz ust. 2b, a także wynikające z oświadczenia, o którym mowa w art. 152 ust. 

2c, do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w 

art. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286, 1566 i 1999). 

2. W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny termin, o 

którym mowa w ust. 1, jest liczony od upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 152 ust. 4. 

3. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia przekazuje niezwłocznie w postaci elektronicznej 

do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami także informacje, o których 

mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1. 

Art. 154. 

1. Organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony 

środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile 

jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska. 

1a. W przypadku instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1, której 

częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, <dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 

3,> organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia ustala, w drodze decyzji, wymagania w 

zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności 

warunki i wielkości emisji. 

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1 i 1a, przepisy art. 188 stosuje się odpowiednio. 

3. Postępowanie o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 1a, wszczyna się z urzędu. 
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Art. 157a. 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1)   cieple użytkowym - rozumie się przez to ilość ciepła wytwarzanego w źródle spalania 

paliw obejmującą ciepło zużywane w zakładzie, w którym jest zlokalizowane źródło 

spalania paliw, na cele grzewcze lub przemysłowe niezwiązane z produkcją energii 

elektrycznej i ciepła oraz ciepło przeznaczone dla odbiorców zewnętrznych na cele 

grzewcze lub przemysłowe; 

2)   cieple dostarczanym do publicznej sieci ciepłowniczej - rozumie się przez to tę część 

ciepła użytkowego, która jest przekazywana poza teren zakładu, w którym jest 

zlokalizowane źródło spalania paliw, z wyjątkiem ciepła, które jest dostarczane do 

innych zakładów mających bezpośrednie połączenie ze źródłem spalania paliw; 

3)   czasie użytkowania źródła spalania paliw - rozumie się przez to wyrażony w 

godzinach czas, w którym pracuje źródło spalania paliw lub część źródła spalania 

paliw, odprowadzając substancje do powietrza, z wyłączeniem okresów rozruchu i 

wyłączania, które są ustalane z uwzględnieniem specyficznych procesów oraz 

parametrów operacyjnych pozwalających na określenie momentu zakończenia 

rozruchu i rozpoczęcia wyłączania źródła spalania paliw oraz decyzji wykonawczej 

Komisji z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej określenia okresów rozruchu i wyłączania do 

celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji 

przemysłowych (Dz. Urz. UE L 123 z 09.05.2012, str. 44); 

4)   lokalnych paliwach stałych - rozumie się przez to naturalnie występujące paliwa stałe 

wydobywane lokalnie i spalane w źródle spalania paliw specjalnie zaprojektowanym 

dla tego rodzaju paliw; 

5)   nominalnej mocy cieplnej - rozumie się przez to ilość energii wprowadzanej w paliwie 

do źródła spalania paliw w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu; 

6)   stopniu odsiarczania - rozumie się przez to wyrażony w procentach stosunek różnicy 

między masą siarki zawartej w paliwie wprowadzonym do źródła spalania paliw w 

określonym czasie a masą siarki zawartej w gazach odlotowych odprowadzonych do 

powietrza w tym czasie do masy siarki zawartej w paliwie wprowadzonym do źródła 

spalania paliw w tym czasie; 

7)   źródle spalania paliw - rozumie się przez to część instalacji spalania paliw będącą 

stacjonarnym urządzeniem technicznym, w którym następuje utlenianie paliw w celu 

wytworzenia energii. 
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2. Źródłem spalania paliw jest także zespół dwóch lub większej liczby źródeł spalania paliw, 

o których mowa w ust. 1 pkt 7, <dla których standardy emisyjne są określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,> w przypadkach gdy: 

1)   gazy odlotowe z tych źródeł spalania paliw są odprowadzane do powietrza przez 

wspólny komin i całkowita nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW; w 

takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa się za jedno źródło spalania 

paliw złożone z dwóch lub większej liczby części, którego całkowita nominalna moc 

cieplna stanowi sumę nominalnych mocy cieplnych tych części źródła spalania paliw, 

których nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 15 MW (pierwsza zasada 

łączenia); 

2)   dwa lub więcej źródeł spalania paliw, dla których pierwsze pozwolenie na budowę 

wydano po dniu 30 czerwca 1987 r., lub dla których wniosek o wydanie takiego 

pozwolenia został złożony po tym dniu, i dla których całkowita nominalna moc 

cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW, zostały zainstalowane w taki sposób, że 

uwzględniając parametry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe 

mogłyby być, w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia, odprowadzane 

przez wspólny komin; w takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa się za 

jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch lub większej liczby części, którego 

całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę nominalnych mocy cieplnych tych 

części źródła spalania paliw, których nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 15 

MW (druga zasada łączenia); 

3)    dwa lub więcej źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 

MW i mniejszej niż 50 MW, oddanych do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a 

jeżeli pozwolenie na ich budowę wydano po dniu 18 grudnia 2017 r. - oddanych do 

użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r., do których nie ma zastosowania pkt 1 albo 2, 

i które odprowadzają gazy odlotowe przez wspólny komin lub zostały zainstalowane 

w taki sposób, że uwzględniając parametry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich 

gazy odlotowe mogłyby być, w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia lub 

przyjęcia zgłoszenia, odprowadzane przez wspólny komin; w takim przypadku zespół 

źródeł spalania paliw uważa się za jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch lub 

większej liczby części, którego całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę 

nominalnych mocy cieplnych poszczególnych części, przy czym w przypadku, gdy 
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suma ta wynosi nie mniej niż 50 MW, przyjmuje się, że całkowita nominalna moc 

cieplna źródła nie osiąga wartości 50 MW (trzecia zasada łączenia). 

 

Art. 184. 

1. Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217, na wniosek 

prowadzącego instalację. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać: 

1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

1a)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu 

odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za 

eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku 

określonym w art. 183b; 

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

3)   informację o tytule prawnym do instalacji; 

4)   informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 

5)   ocenę stanu technicznego instalacji; 

6)   informację o rodzaju prowadzonej działalności; 

7)   opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 

8)   blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia 

wymagań ochrony środowiska; 

9)   informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w 

trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od 

normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; 

10a)  warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment 

zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji; 

11)  informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach 

odbiegających od normalnych; 

12)  informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; 

13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów 

było wymagane; 
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14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla 

instalacji; 

15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na 

celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w 

okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin 

zakończenia tych działań; 

16)  
(51)

 proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z 

punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub 

ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w 

przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów; 

17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 

części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest 

przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 

17a)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na 

określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania 

czasu tej eksploatacji; 

17b)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w 

art. 191a; 

18)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 

2a. Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o 

których mowa w ust. 2 pkt 11-15. 

2b. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 

1 pkt 4, zawiera dodatkowo: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z 

uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 

3)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania 

w ciągu roku; 

4)   wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
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5)   opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

6)  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. 

2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

w art. 157a ust. 2 pkt 3,<dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,> będącego częścią instalacji wymagającej 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia 

zintegrowanego, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o: 

1)   sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło 

jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności); 

2)   numerze REGON prowadzącego instalację; 

3)   nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 

4)   rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla 

których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane 

standardy emisyjne; 

5)   rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z 

uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne; 

6)   obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 

7)   dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - 

dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 

grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.; 

8)   przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. 

2d. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

w art. 157a ust. 2 pkt 3, <dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,> będącego częścią instalacji wymagającej 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia 

zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca: 

1)   z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 

grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 
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dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 

grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło 

służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich 

temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku, 

2)   z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 

2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 

2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 

500 godzin w ciągu roku 

- do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu 

tego czasu użytkowania. 

2e. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

w art. 157a ust. 2 pkt 3, <dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,> będącego częścią instalacji wymagającej 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia 

zintegrowanego, prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania: 

1)   decyzji w sprawie wydania i zmiany pozwolenia - przez okres, na jaki zostało wydane 

pozwolenie; 

2)   informacji lub dokumentów dotyczących: 

a)  wyników pomiarów wielkości emisji, umożliwiających ocenę dotrzymywania 

standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3, 

b)  przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w 

przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz działań podjętych w celu 

przywrócenia zgodności z tymi standardami, 

c)  rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle, 

d)  potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających 

emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych 

określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, 

oraz przypadków każdej niesprawności i awarii urządzeń ochronnych, 

e)  czasu użytkowania źródła spalania paliw - w przypadku gdy jest to źródło, o 

którym mowa w ust. 2d 

- przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą. 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2f. Decyzje, informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 2e, prowadzący instalację 

udostępnia organowi właściwemu do wydania pozwolenia na każde żądanie. 

2g. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie dotyczy decyzji, 

informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 2e, nie stosuje się art. 19 ust. 2 

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

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

środowisko. W takim przypadku organ właściwy do wydania pozwolenia wzywa 

prowadzącego instalację do przekazania mu tych decyzji, informacji lub dokumentów. 

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w 

sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o 

których mowa w art. 143. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 

1)   dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w 

obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 

2)   (uchylony); 

3)   streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

4)   (uchylony). 

5)   
(52)

 operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620); 

6)   
(53)

 postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach; 

7)   
(54)

 zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: 

a)  za przestępstwa przeciwko środowisku, 

b)  będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub 

członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których 

mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 

305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 
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4a. Do wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków należy 

dołączyć informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4b. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

5. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i art. 

221. 

Art. 188a. 

Organ właściwy do wydania pozwolenia, w terminie 30 dni od dnia, w którym ostateczna 

stała się decyzja o wydaniu albo zmianie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej 

mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50MW, ustalonej z uwzględnieniem 

trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, <dla którego standardy 

emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,> przekazuje 

w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2c, a 

także wynikające z oświadczenia, o którym mowa w art. 184 ust. 2d, do Krajowego ośrodka 

bilansowania i zarządzania emisjami. 

Art. 236e. 

1. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami prowadzi, w postaci elektronicznej, 

Rejestr średnich źródeł spalania paliw. 

2. W Rejestrze średnich źródeł spalania paliw gromadzi się informacje dotyczące źródeł 

spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 

MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 

2 pkt 3 <, dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3>: 

1)   o których mowa w art. 152 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2b, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania prowadzącego instalację, a także wynikające z oświadczenia, o którym 

mowa w art. 152 ust. 2c - w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią 

instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1; 

2)   o których mowa w art. 184 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2c, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania prowadzącego instalację, a także wynikające z oświadczenia, o którym 

mowa w art. 184 ust. 2d - w przypadku źródła spalania paliw będącego częścią 
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instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

albo pozwolenia zintegrowanego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania 

emisjami zamieszcza w Rejestrze średnich źródeł spalania paliw w terminie 30 dni od 

dnia ich otrzymania. 

Art. 315a. 

1. 
(82)

 W przypadku: 

[1)   gdy kontrolowany organ nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 

96a ust. 3, w zakresie dotrzymania terminu uchwalenia programów ochrony powietrza 

oraz planów działań krótkoterminowych,] 

[2)   niedotrzymania ustawowego terminu uchwalenia programów ochrony powietrza oraz 

planów działań krótkoterminowych, 

3)   niedotrzymania terminów realizacji zadań określonych w programach ochrony 

powietrza oraz planach działań krótkoterminowych] 

<2) niedotrzymania ustawowego terminu uchwalenia programów ochrony powietrza 

i ich aktualizacji lub planów działań krótkoterminowych, 

3) niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w programach ochrony 

powietrza i ich aktualizacjach lub planach działań krótkoterminowych> 

- organ za to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 

500 000 zł. 

2. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 

biorąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ 

obowiązków. 

Art. 378. 

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, 

art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 

ust. 1-3, jest starosta. 

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i 

zdarzeń na terenach zamkniętych. 

2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach: 

1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, 

która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2)   przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż 

wymienione w pkt 1; 

3)   pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w 

wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

2aa. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie: 

1)   pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze 

wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze 

złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, 

2)   pozwolenia zintegrowanego dla odpadów, o których mowa w pkt 1 

- jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o 

odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849). 

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane 

technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną 

instalację. 

3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące 

przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach: 

1)   wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1 <i 1a>; 

2)   przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150; 

3)   przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1. 

[4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 91 ust. 1, 3, 3a i 5, 

art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2 oraz art. 

162 ust. 3, 6 i 7, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.] 

<4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 91 ust. 1, 3, 

3a, 5, 9c, 9d i 9f, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2 i 2a, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, 
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art. 135 ust. 2 oraz art. 162 ust. 3, 6 i 7, są zadaniami z zakresu administracji 

rządowej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 

i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) 

Art. 16. 

1. Tworzy się wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, których obsługę zapewniają 

komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach 

wojewódzkich. 

2. Do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego należy: 

1)   pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na 

potrzeby zarządzania kryzysowego; 

2)   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej; 

3)   nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 

4)   współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

5)   współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i 

humanitarne; 

6)   dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 

7)   realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa; 

8)   (uchylony). 

3. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone w art. 22 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 i 

1000). 

<4. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone w art. 

92 ust. 1d i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska.> 

 


