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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 1 października 2021 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
 
oraz ustawy o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 

 

(druk nr 510) 

 

U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219, z późn. zm.) 

 

___________________________________________________ 

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Unii 

Europejskiej:  

1) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia 

środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 

40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269);  

2) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej 

sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (Dz. 

Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

5, t. 2, str. 10);  

3) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102);  

4) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 

polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 

24.09.1996, str. 31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 75);  

5) (uchylony)  

6) dyrektywy 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnoszącej się 

do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do 

obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000, str. 16, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 3);  
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7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224);  

8) dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12, 

z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101);  

9) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielo-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 

powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z późn. zm.);  

10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1);  

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa 

ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19);  

12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylającej nie-które dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3);  

13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7, z późn. zm.);  

14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. 

UE L 334 z 17.12.2010, str. 17);  

15) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 

uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z 

późn. zm.);  

16) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli 

zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a 

następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 1);  

17) dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny 

hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 168 z 

01.07.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2018, str. 35). 

Niniejsza ustawa służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w 

sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 

zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1 

oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, z późn. zm.); 
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2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  nr  1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. 

w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 

2009/16/WE (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str.1). 

<Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji zapewnia wykonanie następujących decyzji: 

1) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej 

rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane przez 

państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 205 z 

14.08.2018, str. 40);  

2) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1741 z dnia 23 września 2019 r. określającej format 

i częstotliwość przekazywania danych, które mają być udostępniane przez państwa 

członkowskie na potrzeby sprawozdawczości na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 

96/61/WE (Dz. Urz. UE L 267 z 21.10.2019, str. 3).> 

 

Art. 236a. 

1. Tworzy się Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, zwany dalej 

"Krajowym Rejestrem", będący elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i 

Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 

Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym 

dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1), 

zwanym dalej "rozporządzeniem 166/2006". 

<1a. Krajowy Rejestr obejmuje dane, o których mowa w art. 236b ust. 1.> 

2. Krajowy Rejestr jest prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 

Art. 236b. 

[1. Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych 

w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących 

wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów 

określonych w rozporządzeniu 166/2006. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.473392&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.473392:part=zI&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.473392&full=1
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1a. W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, usług 

związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym w zakresie świadczenia 

usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub 

urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługodawca przekazuje prowadzącemu 

instalację niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa 

w ust. 1.] 

<1. Prowadzący instalację obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności 

określonych w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, który prowadzi tę instalację 

z przekroczeniem progów wydajności określonych w tym załączniku, przekazuje 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:  

1) sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i 

transferów zanieczyszczeń, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia 

166/2006, oraz transferów odpadów określonych w art. 5 ust. 1 lit. b tego 

rozporządzenia, z uwzględnieniem wielkości produkcji – w terminie do dnia 31 

marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym; 

2) dane niezbędne do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona 

instalacja, obejmujące: 

a) dane teleadresowe prowadzącego instalację, 

b) dane teleadresowe zakładu,  

c) położenie geograficzne zakładu,  

d) numer identyfikacyjny działalności gospodarczej, 

e) dane dotyczące rodzajów działalności prowadzonych w zakładzie 

– w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym rozpoczął 

eksploatację instalacji, chyba że dane te zostały już wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska przekazane. 

1a. W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, 

usług związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym usług w 

zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub urządzeń 

oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługodawca przekazuje prowadzącemu 

instalację dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania w zakresie, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1.> 
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<1b. W przypadku zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzący instalację przekazuje zaktualizowane dane 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska niezwłocznie po tej zmianie.> 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska ocenia jakość dostarczonych przez 

prowadzących instalacje danych, w szczególności pod względem ich kompletności, 

spójności i wiarygodności. 

[3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska dane niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru, w terminie do dnia 30 

września roku następującego po danym roku sprawozdawczym.] 

<3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska dane, o których mowa w ust. 1 i 1b, w terminie do dnia 31 

sierpnia roku następującego po danym roku sprawozdawczym.> 

4. (uchylony). 

[5. Minister właściwy do spraw klimatu, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności i 

przejrzystości informacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz formę przedkładania i wymagane techniki 

przedkładania tego sprawozdania.] 

<5. Minister właściwy do spraw klimatu, kierując się potrzebą zapewnienia 

kompletności i przejrzystości danych objętych Krajowym Rejestrem oraz 

właściwego funkcjonowania Krajowego Rejestru, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2;  

3) warunki techniczne, formę, tryb oraz sposób przekazywania sprawozdania i danych, 

o których mowa w ust. 1 i 1b.> 

 

[Art. 236c. 

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie, 

według wzoru określonego w załączniku nr III do rozporządzenia 166/2006, w terminie 15 

miesięcy po upływie danego roku sprawozdawczego. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska co 3 lata przekazuje Komisji Europejskiej raport, o 

którym mowa w art. 16 rozporządzenia 166/2006.] 

 

<Art. 236c. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.473392:part=zIII&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.473392:part=a16&full=1
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Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie 

zawierające: 

1) dane objęte Krajowym Rejestrem, o których mowa w art. 236b ust. 1 pkt 1; 

2) informacje i dane, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 

r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w 

zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 72 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 

(Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.).> 

Art. 236d. 

[1. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1, wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, 

karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. 

2. W przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych 

danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, 

karę pieniężną w wysokości 25 000 zł.] 

<1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w 

drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w przypadku niewypełnienia 

obowiązku, o którym mowa: 

1) w art. 236b ust. 1 pkt 1 – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej 

jednak niż za 365 dni; 

2) w art. 236b ust. 1 pkt 2 – w wysokości 5000 zł.  

2. W przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację, wbrew art. 9 ust. 1 

rozporządzenia 166/2006, jakości przekazywanych danych, o których mowa w art. 

236b ust. 1 pkt 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na 

prowadzącego instalację, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w 

wysokości od 500 zł do 25000 zł.> 

<2a. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska kieruje się wagą i skalą naruszeń oraz 

okolicznościami, w których do nich doszło.  

2b. Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek 

zdarzeń lub okoliczności, którym prowadzący instalację nie mógł zapobiec, 
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wojewódzki inspektor ochrony środowiska odstępuje od wszczęcia postępowania w 

sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 2, a 

postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza.> 

[3. Karę pieniężną wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w 

ust. 1 i 2, stała się ostateczna. 

4. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska.] 

<3. Administracyjną karę pieniężną wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, stała się ostateczna. 

4. W sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w ust. 

1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1047) 

 

___________________________________ 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie 

krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. UE L 

309 z 27.11.2001, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 

320); 

2) dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego 

spalania (Dz. Urz. UE L 309 z 27.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 299); 

3) dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. 

zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2515570:part=dIII&full=1
http://lex.senat.pl/#/document/67488828?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67427932?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67470635?cm=DOCUMENT
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cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto 

(Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18); 

4) dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1). 

Niniejsza ustawa zapewnia wykonanie następujących decyzji: 

1) decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącej 

mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania 

Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 49 z 19.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 8, str. 57); 

2) decyzji Komisji nr 2005/166/WE z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiającej zasady wykonania decyzji 

Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji 

gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 55 z 

01.03.2005, str. 57); 

3) decyzji Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące 

monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 229 z 31.08.2007, str. 1); 

4) decyzji Komisji nr 2006/780/WE z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu 

liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

przypadku projektów realizowanych w ramach Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 316 z 

16.11.2006, str. 12)[.] <;> 

<5) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej 

rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane przez 

państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 205 z 

14.08.2018, str. 40).> 

W zakresie swojej regulacji niniejsza ustawa umożliwia wykonanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 

2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu 

rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 

280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 386 z 29.12.2004, str. 1) 

zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniającego 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu 

rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 

280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 200 z 01.08.2007, str. 5) oraz 

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie 

znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 

http://lex.senat.pl/#/document/67775294?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67481887?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67500774?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67705672?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67644872?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67481886?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67699315?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67822536?cm=DOCUMENT
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Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Dz. Urz. UE L 271 z 11.10.2008, str. 3), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 166/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 

96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str.1). 

 

 

 

 

Art. 11. 

1. Krajowy ośrodek przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na 

30 dni przed terminami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów 

międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska, inwentaryzacje emisji: 

1)   gazów cieplarnianych, zgodnie z wytycznymi do Konwencji Klimatycznej; 

2)   substancji określonych w Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania 

powietrza na dalekie odległości, sporządzonej w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz. 

U. z 1985 r. poz. 311 i 312, z 1988 r. poz. 313 oraz z 2012 r. poz. 216), zwanej dalej 

"Konwencją LRTAP"; 

3)   substancji, dla których w przepisach prawa Unii Europejskiej zostały określone poziomy 

emisji lub stężeń oraz krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji substancji, 

zgodnie z metodami określonymi w załączniku nr 2 do ustawy. 

2. Krajowy ośrodek przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na 

30 dni przed terminami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej, informacje i 

dane niezbędne dla realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 72 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 

sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z 

późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2010/75/UE", i art. 11 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia 

emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego 

spalania (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015, str. 1), 

zwanej dalej "dyrektywą (UE) 2015/2193", w zakresie dotyczącym: 

http://lex.senat.pl/#/document/67582256?cm=DOCUMENT
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.14869&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.890218:part=a72&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1466662:part=a11&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1466662&full=1
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[1)   emisji substancji do powietrza ze źródeł spalania paliw, instalacji i urządzeń spalania 

lub współspalania odpadów, instalacji, w których są używane rozpuszczalniki organiczne, 

i instalacji do produkcji dwutlenku tytanu;] 

<1) źródeł spalania paliw;> 

2)   odstępstw, o których mowa w art. 146c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska; 

[3)   decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej 

rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane 

przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 40) w zakresie danych 

dostępnych w Krajowej bazie.] 

<2a. Informacje i dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w zakresie realizacji obowiązków 

sprawozdawczych wynikających z art. 72 dyrektywy 2010/75/UE Krajowy ośrodek 

przekazuje również Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.> 

3. Krajowy ośrodek przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na 

14 dni przed terminami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej, informacje i 

dane niezbędne dla realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z dyrektywy 

2010/75/UE i dyrektywy (UE) 2015/2193 w zakresie dotyczącym odstępstw, o których 

mowa w art. 146a, art. 146b, art. 146j i art. 146k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska. 

<4. Minister właściwy do spraw klimatu i Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

przekazują Krajowemu ośrodkowi informacje i dane potrzebne do przygotowania i 

udostępnienia Komisji Europejskiej informacji określonych w Załączniku I i 

Załączniku II decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 

r. ustanawiającej rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które 

mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z 

wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie 

emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 40), zwanej dalej 

„decyzją Komisji (UE) 2018/1135”, zgodnie z przepisami tej decyzji.  

5. Krajowy ośrodek, na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie oraz 

informacji i danych przekazanych mu zgodnie z ust. 4, w uzgodnieniu z ministrem 

właściwym do spraw klimatu oraz z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, na 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383858:part=a146(c)&full=1
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http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1466662&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383858:part=a146(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383858:part=a146(b)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383858:part=a146(j)&full=1
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30 dni przed terminami wynikającymi z decyzji Komisji (UE) 2018/1135 

przygotowuje informacje określone w Załączniku I i Załączniku II decyzji Komisji 

(UE) 2018/1135 i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw klimatu. 

6. Minister właściwy do spraw klimatu po zaakceptowaniu informacji przygotowanych 

przez Krajowy ośrodek na podstawie ust. 5 poleca Krajowemu ośrodkowi 

wprowadzenie ich do narzędzia sprawozdawczego udostępnionego przez Komisję 

Europejską, o którym mowa w art. 1 decyzji Komisji (UE) 2018/1135, w terminach 

wskazanych w art. 2 tej decyzji.> 

 

 


