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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 12 maja 2022 r. 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 713) 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127 i 2269) 

Art.  73a. 

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa [określi] <może określić>, w 

drodze rozporządzenia: 

1) sposób ustalania bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5, 

2) rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić 

przy ustalaniu bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5, 

3) parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii 

przemysłowych w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji 

niebezpiecznych, których miejsca występowania należy uwzględnić przy ustalaniu 

bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5 

- kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska. 

 

Art.  84. 

1. W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach 

wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, 

tworzone są programy. Programy są publikowane w wojewódzkich dziennikach 

urzędowych. 

2. W programie ustala się: 

1) obszar objęty zakresem jego obowiązywania; 

2) naruszone standardy jakości środowiska wraz z podaniem zakresu naruszenia; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16901353_art(84)_1?pit=2022-05-17
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3) podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów jakości 

środowiska; 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań; 

5) podmioty, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie; 

6) w razie potrzeby dodatkowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska, 

związane z ograniczaniem oddziaływania na środowisko, polegające na: 

a) obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji lub poziomów substancji lub 

energii w środowisku, 

b) obowiązku przekazywania, ze wskazaną częstotliwością, wyników prowadzonych 

pomiarów oraz informacji dotyczących przestrzegania wymagań określonych w 

posiadanych pozwoleniach, 

c) ograniczeniu czasu obowiązywania posiadanych przez dany podmiot pozwoleń, nie 

krócej jednak niż do 2 lat; 

7) obowiązki organów administracji, polegające na przekazywaniu organowi 

przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach mających wpływ na 

realizację programu; 

8) sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu i jego efektów. 

3. Ustalenie treści programu dokonywane jest w szczególności na podstawie: 

1) oceny charakteru i zakresu aktualnego stanu środowiska, dokonanej zwłaszcza na 

podstawie danych państwowego monitoringu środowiska; 

2) analizy możliwych do zastosowania rozwiązań o charakterze organizacyjnym, 

technicznym lub ekonomicznym planowanych działań, z uwzględnieniem 

konieczności stosowania technologii, o których mowa w art. 143, albo najlepszych 

dostępnych technik; 

3) analizy kosztów zastosowania proponowanych środków ochronnych, z uwzględnieniem 

ich optymalizacji; 

4) analizy charakteru obszarów ograniczonego użytkowania, istniejących na terenie 

objętym programem, oraz zakresu wprowadzonych ograniczeń w korzystaniu z tych 

obszarów. 

[4. Wyniki ocen i analiz, o których mowa w ust. 3, ujmowane są w uzasadnieniu do programu, 

podlegającym udostępnieniu na zasadach ustalonych w rozdziale I 4  w dziale IV w tytule 

I.] 
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<4. Wyniki ocen i analiz, o których mowa w ust. 3, ujmowane są w uzasadnieniu do 

programu, podlegającemu udostępnieniu na podstawie 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.> 

 

[Art.  112c. 

Metody oceny hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu określa załącznik 

do 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).] 

 

<Art. 112c. 

Metody oceny hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu określa 

załącznik II do 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. UE L 189 z 18.07.2002, str. 12, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101).> 

<Art. 112d. 

Metody oceny szkodliwych skutków hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych 

map hałasu określa załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 

w środowisku.> 

Art.  118. 

1. Strategiczne mapy hałasu stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych do: 

1) informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem; 

2) opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska; 

3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem; 

4) planowania strategicznego; 

5) planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

2. Strategiczne mapy hałasu sporządza się dla: 

1) miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 

2) głównych dróg; 

3) głównych linii kolejowych; 

http://lex.senat.pl/#/document/68537126?unitId=zal(@1)&cm=DOCUMENT


- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4) głównych lotnisk. 

3. Strategiczne mapy hałasu są sporządzane przez zarządzających głównymi drogami, 

głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami oraz prezydentów miast o liczbie 

mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku 

kalendarzowego oraz są niezwłocznie zamieszczane na ich stronach internetowych. 

4. Strategiczne mapy hałasu sporządza się co 5 lat, w terminie do dnia 30 czerwca. 

5. Strategiczne mapy hałasu składają się z części opisowej i części graficznej. 

6. Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) dane podmiotu lub organu, o którym mowa w ust. 3, i wykonawcy mapy; 

2) charakterystykę terenu, dla którego jest sporządzana mapa; 

3) identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu; 

4) uwarunkowania akustyczne wynikające z dokumentów planistycznych, w 

szczególności z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5) metody i dane wykorzystane do wykonania obliczeń akustycznych; 

6) zestawienie wyników pomiarów wykonanych na potrzeby sporządzenia mapy; 

7) wskazanie terenów zagrożonych hałasem; 

8) wskazanie danych liczbowych dotyczących ludności narażonej na hałas; 

9) analizę kierunków zmian stanu akustycznego środowiska; 

10) wyniki analiz rozkładu hałasu; 

<10a) ocenę szkodliwych skutków hałasu;> 

11) propozycje działań w zakresie ochrony przed hałasem; 

12) oszacowanie efektów planowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem; 

13) informacje o opracowanych i wdrożonych programach ochrony środowiska przed 

hałasem oraz oszacowanie efektów zrealizowanych działań w zakresie ochrony przed 

hałasem; 

14) streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

7. Część graficzna jest sporządzana w postaci zbiorów danych przestrzennych i zawiera w 

szczególności mapę: 

1) emisyjną, która charakteryzuje hałas emitowany z poszczególnych źródeł hałasu; 

2) imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska; 

3) terenów zagrożonych hałasem, która charakteryzuje tereny, na których są przekroczone 

dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN lub LN; 

4) przedstawiającą przewidywane rezultaty działań, o których mowa w ust. 6 pkt 11. 
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8. Strategiczne mapy hałasu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zawierają odrębne mapy 

dotyczące dróg, linii tramwajowych, linii kolejowych, portów, lotnisk oraz miejsc 

prowadzenia działalności przemysłowej. 

[9. Strategiczne mapy hałasu sporządza się z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych 

pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z 

zastosowaniem metod oceny hałasu określonych w załączniku do 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.] 

<9. Strategiczne mapy hałasu sporządza się z wykorzystaniem materiałów i zbiorów 

danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z 

zastosowaniem metod oceny hałasu i metod oceny szkodliwych skutków hałasu 

określonych w załącznikach II i III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i 

zarządzania poziomem hałasu w środowisku.> 

10. Granice terenów objętych strategicznymi mapami hałasu w związku z eksploatacją 

głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk określa się liniami 

rozgraniczającymi pokrywającymi się z izoliniami odpowiadającymi wartościom 

długookresowego średniego poziomu dźwięku A wyrażonego w decybelach (dB), 

wyznaczonego w ciągu wszystkich: 

1) dób w roku - LDWN równy 55; 

2) pór nocy w roku - LN równy 50. 

11. Strategiczne mapy hałasu mogą być aktualizowane przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 4. 

12. Do aktualizacji strategicznych map hałasu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-10 oraz 

przepisy wydane na podstawie ust. 13. 

13. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposób ich prezentacji i formę ich 

przekazywania, uwzględniając charakter terenu objętego strategiczną mapą hałasu. 

 

Art.  136b. 

1. Objęcie nieruchomości granicami strefy przemysłowej wymaga pisemnej zgody 

władającego powierzchnią ziemi. 

http://lex.senat.pl/#/document/68537126?unitId=zal(@1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67427876?cm=DOCUMENT
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2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, wyłącza roszczenia o odszkodowanie lub o wykup 

nieruchomości, o których mowa w art. 129 ust. 1-3, w związku z ograniczeniem sposobu 

korzystania z nieruchomości w zakresie wynikającym z utworzenia strefy przemysłowej. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do szkody powstałej w związku: 

[1) z wydaniem rozporządzenia o utworzeniu strefy przemysłowej, którego przepisy są w 

istotnym zakresie niezgodne z propozycjami, o których mowa w art. 136c ust. 2 pkt 5; 

2) ze zmianą rozporządzenia o utworzeniu strefy przemysłowej.] 

<1) z podjęciem uchwały o utworzeniu strefy przemysłowej, której przepisy są w 

istotnym zakresie niezgodne z propozycjami, o których mowa w art. 136c ust. 2 

pkt 5; 

2) ze zmianą uchwały o utworzeniu strefy przemysłowej.> 

 

Art.  136c. 

1. Strefa przemysłowa jest tworzona, na wniosek władającego powierzchnią ziemi, na 

terenach, które mają być objęte strefą przemysłową. 

2. Wniosek o utworzenie strefy przemysłowej powinien zawierać: 

1) uzasadnienie potrzeby utworzenia strefy przemysłowej, w którym jest wykazane, że są 

spełnione warunki, o których mowa w art. 136a ust. 3; 

2) uzasadnienie możliwości utworzenia strefy przemysłowej, w którym jest wykazane, że 

nie zagraża to życiu lub zdrowiu ludzi, a w szczególności nie narusza wymagań norm 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) projekt granic strefy przemysłowej i plan sytuacyjny obszaru tej strefy; 

4) przegląd ekologiczny instalacji eksploatowanych w granicach proponowanej strefy 

przemysłowej w zakresie, o którym mowa w art. 238 pkt 1-3, 6 i 7; 

[5) propozycje dotyczące funkcjonowania strefy przemysłowej istotne z punktu widzenia 

wydania rozporządzenia o ustanowieniu strefy przemysłowej w zakresie, o którym 

mowa w art. 136d ust. 2 pkt 2 5  i ust. 3.] 

<5) propozycje dotyczące funkcjonowania strefy przemysłowej istotne z punktu 

widzenia podjęcia uchwały o utworzeniu strefy przemysłowej w zakresie, o 

którym mowa w art. 136d ust. 3 pkt 2 i ust. 4.> 

3. Do wniosku dołącza się: 

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
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2) pisemną zgodę wszystkich władających powierzchnią ziemi na obszarze proponowanej 

strefy przemysłowej na objęcie ich nieruchomości strefą przemysłową; 

3) kopię mapy zasadniczej proponowanej strefy przemysłowej określającej granice 

działek ewidencyjnych, budynki, sieć uzbrojenia terenu i ulice. 

 

Art.  178. 

1. Organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek prowadzenia w 

określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 

wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza 

obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1-3, lub obowiązki nałożone w trybie [art. 56 

ust. 4 pkt 1 ] <art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b 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>  lub art. 95 ust. 1, 

jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są 

emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości 

środowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis 

art. 147 ust. 6. 

1a. Do pomiarów, o których mowa w ust. 1-3, w tym pobierania próbek, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 147a. 

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 150 ust. 2. 

3. Jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są 

emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości 

środowiska, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek 

przedkładania mu wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 

wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 177 ust. 1, określając zakres i 

terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych 

technik ich przedkładania. 

4. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia 

pomiarów lub ich przedkładania wszczyna się z urzędu. 
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Art.  186. 

1. Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 

1) nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1, 

a w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 1 

pkt 4, oraz pozwolenia zintegrowanego - także jeżeli zamierzony sposób 

gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których 

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

2) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów 

emisyjnych; 

3) eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska; 

4) wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 

17, art. 91 ust. 1 i art. 119a ust. 9; 

5) wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub 

ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 

ust. 1 pkt 1, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia 

lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna; 

[6) eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby 

naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu;] 

<6) eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby 

naruszenie ustaleń zawartych w uchwale o jej utworzeniu;> 

7) instalacja komunalna nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań 

określonych dla takiej instalacji; 

8) prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek 

zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną 

albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku; 

9) wobec prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej prawomocnie orzeczono karę pieniężną za 

przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 oraz z 2021 r. poz. 1177)); 

10) prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek 

zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną 

http://lex.senat.pl/#/document/17940659?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16991855?cm=DOCUMENT
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albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu 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 kamy 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odmowy przedłużenia pozwolenia dla 

prowadzącego zakład recyklingu statków. 

 

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 ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej. 

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 

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 instalacji 

komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach; 

4) o których mowa w <art. 237 i> art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady 

i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. 

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 

http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(163)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(164)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(168)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(163)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17940659?unitId=art(38(b))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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- 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 2020 r. poz. 2018 oraz z 2021 r. poz. 784). 

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, 5, 

9c, 9d i 9f, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2 i 2a, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119a ust. 1, 9 i 10, art. 

135 ust. 2 oraz art. 162 ust. 3, 6 i 7, są zadaniami z zakresu administracji rządowej. 

 

 

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

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

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) 

 

Art.  21. 

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

się w publicznie dostępnych wykazach. 

2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 

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

2) o projektach, o których mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1, przed ich skierowaniem do 

postępowania z udziałem społeczeństwa; 

3) o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 i 2; 

4) o stanowiskach, o których mowa w art. 47 ust. 3; 

4a) o stanowiskach, o których mowa w art. 53 ust. 1; 

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

http://lex.senat.pl/#/document/17461908?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
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6) o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, wraz z podsumowaniem, o którym 

mowa w art. 55 ust. 3, po ich przyjęciu; 

7) o prognozach oddziaływania na środowisko; 

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

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

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

wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

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

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

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

wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000; 

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

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

16) o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

17) o analizach porealizacyjnych; 

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

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

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

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

22) o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska; 

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

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

– (uchylone), 

– wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, 

– programów ochrony powietrza, 

– programów ochrony środowiska przed hałasem, 

– wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, 

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

14 ust. 1 tej ustawy, 

b) (uchylona), 

http://lex.senat.pl/#/document/16901353?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(14)ust(1)&cm=DOCUMENT
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ba) strategiach rozwoju, programach i dokumentach programowych, o których mowa 

w art. 14 ust. 1 tej ustawy,  

c) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska, 

d) opracowaniach ekofizjograficznych, 

e) programach ochrony powietrza, 

ea) harmonogramach zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi, 

eb) rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 

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

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

g) rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy, 

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

<h) strategicznych mapach hałasu, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,> 

i) programach ochrony środowiska przed hałasem, 

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

k) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach: 

– zintegrowanych, 

– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

– wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

– na wytwarzanie odpadów, 

l) (uchylona), 

m) przeglądach ekologicznych, 

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

mb) programach zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, o których mowa 

w art. 251 ust. 1 tej ustawy,  

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

ustawy, 

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

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

ustawy,] 

p) wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych, 

q) wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej ustawy, 
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r) decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu 

opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych, 

s) (uchylona); 

24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o: 

a) projektach planów ochrony, projektach planów zadań ochronnych oraz projektach 

zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody, 

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

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

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

w art. 56a tej ustawy, 

c) zezwoleniach i świadectwach, wydawanych na podstawie rozporządzenia Rady 

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

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

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

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

których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy, 

e) zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego, ośrodka 

rehabilitacji zwierząt lub azylu dla zwierząt, 

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

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

h) (uchylona), 

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

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

24a) z zakresu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718): 

a) o zezwoleniach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1-3 tej ustawy, 

b) zawarte w Centralnym Rejestrze Danych o Inwazyjnych Gatunkach Obcych; 

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

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

zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 

b) zezwoleniach na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych, 

c) decyzjach zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 

odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu, 
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[d) decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za 

produkt uboczny,] 

<d) decyzjach potwierdzających spełnienie warunków uznania przedmiotu lub 

substancji za produkt uboczny albo stwierdzających niespełnienie tych 

warunków,> 

e) decyzjach nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, 

f) zezwoleniach na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 

g) decyzjach nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące 

gospodarowania odpadami z wypadków, 

h) decyzjach zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, 

i) decyzjach określających zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia 

przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla 

środowiska i decyzjach określających zakres i harmonogram działań niezbędnych 

do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska, 

j) decyzjach o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów, 

k) decyzjach wstrzymujących działalność posiadacza odpadów, 

l) zgodach na wydobywanie odpadów, 

m) decyzjach wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, 

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

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

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

26) (uchylony); 

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

gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) - o wnioskach o wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i o wpisach do tego rejestru; 

28) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 

784, 1564 i 1641) o: 

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

b) decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów, 

c) wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich, 

d) zestawie celów środowiskowych dla wód morskich, 
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e) programie monitoringu wód morskich, 

f) programie ochrony wód morskich, 

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

h) obszarach wód morskich objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

29) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1070) - o rejestrach poważnych awarii; 

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

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

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 117 i 1718); 

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

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

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

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

krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634); 

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

emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047) o: 

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

8 tej ustawy, 

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

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

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

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

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

f) decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej, o których mowa w art. 102 ust. 1, art. 103 

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

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

2021 r. poz. 1420) o: 

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

rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie 

dwutlenku węgla, 
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b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych i 

zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, 

c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na 

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

d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych, 

e) protokołach z przeprowadzonej kontroli działalności polegającej na podziemnym 

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

wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

f) decyzjach zatwierdzających plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub 

decyzjach inwestycyjnych w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

wydawanych na podstawie tej ustawy, 

g) decyzjach zatwierdzających plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na 

podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, 

wydawanych na podstawie tej ustawy; 

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

ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187) o: 

a) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art. 15 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2000 r. - Prawo atomowe, 

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

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

jądrowych 
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- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów 

jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

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

dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

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

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

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

 

Art.  24. 

1. Informacje: 

1) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, dotyczące: 

a) klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 tej ustawy, 

b) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 tej ustawy, 

c) programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ust. 3 i 5 tej ustawy, 

d) planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy, 

e) (uchylona), 

f) terenów, o których mowa w art. 110a ust. 1 tej ustawy, 

[g) map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy, 

h) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 tej ustawy, 

i) programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej 

ustawy,] 

<g) strategicznych map hałasu, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy, 

h) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 7 pkt 3 tej ustawy, 

i) programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119a 

ust. 1 tej ustawy,> 

j) wyników badań, o których mowa w art. 123 ust. 2 tej ustawy, 

k) terenów, o których mowa w art. 124 tej ustawy, 

l) wyników pomiarów, o których mowa w art. 175 ust. 1-3 tej ustawy, 

[m) map akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1 tej ustawy, 

n) emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu 

ze środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1 tej ustawy,] 
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2) dotyczące produktów, opakowań i gospodarki odpadami, zgromadzone w Bazie danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, niezawierające danych jednostkowych, 

3) dotyczące monitoringu wód, o których mowa w art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

- Prawo wodne; 

- są udostępniane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w szczególności przy 

wykorzystaniu elektronicznych baz danych. 

2. Informacje zawarte w elektronicznych bazach danych są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej prowadzonym przez podmioty, o których mowa w ust. 3. 

3. Elektroniczne bazy danych prowadzą: 

1) marszałek województwa - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, 

d, g oraz i, a także pkt 2; 

2) starosta - w zakresie informacji, o których mowa w: 

a) ust. 1 pkt 1 lit. e oraz f, 

[b) ust. 1 pkt 1 lit. g oraz i - w przypadku terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 

pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;] 

<b)  ust. 1 pkt 1 lit. g;> 

[3) wojewódzki inspektor ochrony środowiska - w zakresie informacji, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 lit. k;] 

4) zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem - w zakresie informacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 [lit. h oraz m] <lit. g oraz h>; 

5) zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem - w 

zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. l; 

[6) Główny Inspektor Ochrony Środowiska - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 

1 pkt 1 lit. a, b, j i l oraz pkt 3.] 

<6) Główny Inspektor Ochrony Środowiska – w zakresie informacji, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, g, h, j, k i l oraz pkt 3.> 

4. Zadanie marszałka województwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest zadaniem z zakresu 

administracji rządowej. 

5. Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu 

do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób udostępniania informacji; 

2) minimalny zakres udostępnianych informacji; 

http://lex.senat.pl/#/document/17940659?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18625895?unitId=art(349)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(117)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(117)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=ust(3)&cm=DOCUMENT


- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) formę udostępniania informacji; 

4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji. 

 

Art.  25. 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także: 

1) przez ministra właściwy do spraw klimatu: 

a) (uchylona), 

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

– krajowy plan gospodarki odpadami, 

– sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami, 

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

międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej 

- klimat, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy 

raporty te są dostępne, 

d) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - klimat, 

e) (uchylona), 

f) (uchylona), 

g) z zakresu ustawy 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): 

- Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz jego aktualizacje, 

- inwentaryzacje emisji, 

- prognozy wielkości emisji, 

- raporty metodyczne IIR, 

h) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska - 

sprawozdania dotyczące lokalizacji prowadzenia badań monitoringowych oraz 

danych uzyskanych w wyniku tych badań; 

1a) przez ministra właściwego do spraw środowiska: 

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

genetycznie zmodyfikowanych: 

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

– Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o 

którym mowa w art. 15v tej ustawy, 
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– Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o 

którym mowa w art. 34 tej ustawy, 

– Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do 

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

– Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w 

art. 50 tej ustawy, 

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

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

międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej 

- środowisko, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w 

przypadkach, gdy raporty te są dostępne, 

c) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - 

środowisko; 

1b) przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - z zakresu ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne: 

a) krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 88 

ust. 1 tej ustawy, 

b) sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

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

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

128 ust. 1; 

3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: 

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

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

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

lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; 

3a) przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami - Rejestr średnich źródeł 

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

ochrony środowiska; 

4) przez marszałka województwa: 

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

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

ustawy, 
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– raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

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

[– decyzje w sprawie odroczenia i wyłączenia ze stosowania określonych poziomów 

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

ustawy,] 

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

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

ustawy] <w art. 119a ust. 1 tej ustawy>, 

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

art. 181 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 

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

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

– wojewódzki plan gospodarki odpadami, 

– sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) przez wojewodę - akty prawa miejscowego, wydawane na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

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

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

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

[6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji 

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

Prawo ochrony środowiska;] 

7) przez starostę: 

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

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

ustawy, 

– raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 

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

ustawy,] 

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

art. 181 ust. 1 pkt 1 tej ustawy; 
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b) (uchylona); 

8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta: 

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

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

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

art. 18 ust. 2 tej ustawy; 

b) (uchylona); 

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

2000 r. - Prawo atomowe: 

a) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu 

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

składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu 

jądrowego do środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie 

jądrowym, powodujących powstanie zagrożenia, 

b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych, 

c) informacje o stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów 

promieniotwórczych, ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko, 

d) informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji 

promieniotwórczych ze składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska, 

e) informacje o zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych 

powodujących powstanie zagrożenia 

- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów 

jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

10) przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 

r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272): 

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

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

r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni 

jądrowej, 

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

wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 
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r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni 

jądrowej 

- z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 634) 

Art.  4. 

1. Organami egzekwowania prawa, o których mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w 

sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we 

Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje 

Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1), zwanego 

dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009", są: 

1) wójt, burmistrz albo prezydent miasta; 

2) starosta; 

3) marszałek województwa; 

4) wojewoda; 

5) regionalny dyrektor ochrony środowiska; 

6) organy Inspekcji Ochrony Środowiska; 

7) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

8) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego [.] <;> 

<9) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.> 

2. Organy określone w ust. 1 wykonują zadania organów egzekwowania prawa, o których 

mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, na podstawie i w zakresie 

określonych w przepisach odrębnych. 
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USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 

610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467) 

 

Art.  184d. 

1. Umowy o przyłączenie do sieci, niewypowiedziane do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy z przyczyn, o których mowa w: 

1) art. 191 ust. 1, lub 

2) art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne 

- w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada 

przed dniem [30 czerwca 2022 r.] <16 lipca 2024 r.>, zachowują moc do dnia 

określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu, złożonego do 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, pod warunkiem że termin na 

dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, 

nie będzie przypadał później niż w dniu [30 czerwca 2022 r.] <16 lipca 2024 r.>  

2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do przedłużenia 

terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej zgodnie z wnioskiem 

wytwórcy, w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku. 

3. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne przedłużenia terminu 

dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, zgodnie z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z 

zastrzeżeniem, że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w sprawie w terminie 30 dni, licząc 

od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu. 

 

 

USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269) 

Art.  3a. 

1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie może być operatorem 

ogólnodostępnej stacji ładowania, właścicielem tej stacji lub dostawcą usługi ładowania. 

2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może pozostać właścicielem 

ogólnodostępnej stacji ładowania w przypadku spełnienia łącznie następujących 

warunków: 
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1) w celu sprzedaży ogólnodostępnej stacji ładowania przeprowadził otwarty, przejrzysty i 

niedyskryminacyjny przetarg: 

a) którego ogólne warunki, na jego wniosek, zostały zatwierdzone przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", w drodze decyzji, 

b) w wyniku którego nie została zawarta umowa sprzedaży tej stacji, w szczególności 

z uwagi na brak możliwości zapewnienia świadczenia usług ładowania 

niezwłocznie po nabyciu tej stacji i po rynkowych cenach; 

2) podejmuje działania w celu zapewnienia, że w ogólnodostępnej stacji ładowania, której 

jest właścicielem, operator tej stacji realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 10. 

3. W ogólnych warunkach przeprowadzenia przetargu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, 

operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może ustalić cenę sprzedaży 

danej ogólnodostępnej stacji ładowania, która uwzględnia wysokość kapitału 

zaangażowanego przez niego w budowę tej stacji pomniejszoną o koszty odzyskane jako 

koszty uzasadnione w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne, uwzględnione w kalkulacji stawek opłat zawartych w taryfie zatwierdzonej 

przez Prezesa URE. W przypadku ustalenia ceny w sposób określony w zdaniu pierwszym 

do wniosku o zatwierdzenie ogólnych warunków przeprowadzenia przetargu operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego dołącza dokumenty potwierdzające 

prawidłowość jej ustalenia. 

4. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje Prezesa URE o 

przebiegu i wynikach przetargu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz o innym przypadku 

zbycia ogólnodostępnej stacji ładowania. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do stacji ładowania wykorzystywanych przez operatora 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wyłącznie do użytku własnego. 

<5a. Prezes URE na wniosek operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 

który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 9da ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne, stwierdza, w drodze decyzji, wyłączenie w stosunku do 

tego operatora zakazu, o którym mowa w ust. 1.  

5b. Decyzję, o której mowa w ust. 5a, wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 

okres, na jaki została wydana decyzja, o której mowa w art. 9da ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 
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5c. Prezes URE uchyla z urzędu decyzję, o której mowa w ust. 5a, w przypadku 

uchylenia decyzji, o której mowa w art. 9da ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne.  

5d. W terminie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji, o której mowa w 

art. 9da ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ogłasza przetarg, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 1.> 

6. Prezes URE opracowuje wytyczne dotyczące przeprowadzenia przetargu, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1, zapewniające przeprowadzenie tego przetargu, w sposób przejrzysty i 

niedyskryminacyjny. Wytyczne Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Regulacji Energetyki. 

7. Przepisy ust. 2-6 stosuje się wyłącznie do ogólnodostępnych stacji ładowania, o których 

mowa w art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269), oraz do 

ogólnodostępnych stacji ładowania będących w dniu wejścia w życie tej ustawy 

własnością operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 

 

Art.  76. 

1. Umowy zawarte przez naczelny i centralny organ administracji państwowej z podmiotem 

zapewniającym obsługę gospodarczą w zakresie transportu wygasają z dniem 31 grudnia 

2021 r., jeżeli nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych na poziomie 

określonym w art. 68 ust. 1. 

[2.   Umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań 

publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem publicznego transportu 

zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2022 r., jeżeli nie zapewniają wykorzystania 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie 

określonym w art. 68 ust. 3.] 

<2. Umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań 

publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem publicznego 

transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli nie zapewniają 

wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 

na poziomie określonym w art. 35 ust. 2.> 
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