
Tytu∏ I

PRZEPISY OGÓLNE

DZIA¸ I

Zakres obowiàzywania ustawy

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady ochrony Êrodowiska
oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzgl´d-
nieniem wymagaƒ zrównowa˝onego rozwoju,
a w szczególnoÊci:

1) zasady ustalania:

a) warunków ochrony zasobów Êrodowiska,

b) warunków wprowadzania substancji lub energii
do Êrodowiska,

c) kosztów korzystania ze Êrodowiska,

2) udost´pnianie informacji o Êrodowisku i jego
ochronie,

3) udzia∏ spo∏eczeƒstwa w post´powaniu w sprawie
ochrony Êrodowiska,

4) obowiàzki organów administracji,

5) odpowiedzialnoÊç i sankcje.

Art. 2. 1. Przepisów ustawy, z wyjàtkiem tytu-
∏u I dzia∏u IV rozdzia∏u 1 i 2, nie stosuje si´ do spraw
uregulowanych w przepisach prawa atomowego.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ tak˝e w zakre-
sie:

1) obowiàzku posiadania pozwolenia,

2) ponoszenia op∏at,

w razie prowadzenia dzia∏aƒ ratowniczych.

3. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejaw-
nych (Dz. U.  Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27,
poz. 298 i Nr 56, poz. 580).

4. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem
przez statki oraz organy administracji w∏aÊciwe w spra-
wach tej ochrony okreÊlajà  przepisy odr´bne.

DZIA¸ II

Definicje i zasady ogólne

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) aglomeracji — rozumie si´ przez to miasto lub kil-
ka miast o wspólnych granicach administracyj-
nych,
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2) autostradzie — rozumie si´ przez to tak˝e drog´
ekspresowà, je˝eli przepisy o autostradach p∏at-
nych majà zastosowanie do tej drogi, 

3) eksploatacji instalacji lub urzàdzenia  — rozumie si´
przez to u˝ytkowanie instalacji lub urzàdzenia oraz
utrzymywanie ich w sprawnoÊci,

4) emisji — rozumie si´ przez to wprowadzane bezpo-
Êrednio lub poÊrednio, w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciep∏o, ha∏as, wibracje lub po-
la elektromagnetyczne,

5) ha∏asie — rozumie si´ przez to dêwi´ki o cz´stotli-
woÊciach od 16 Hz do 16 000 Hz,

6) instalacji — rozumie si´ przez to:

a) stacjonarne urzàdzenie techniczne,

b) zespó∏ stacjonarnych urzàdzeƒ technicznych po-
wiàzanych technologicznie, do których tytu∏em
prawnym dysponuje ten sam podmiot i po∏o˝o-
nych na terenie jednego zak∏adu,

c) obiekty budowlane nieb´dàce urzàdzeniami
technicznymi ani ich zespo∏ami,

których eksploatacja mo˝e spowodowaç emisj´,

7) istotnej zmianie instalacji — rozumie si´ przez to ta-
kà zmian´ sposobu funkcjonowania instalacji lub
jej rozbudow´, która mo˝e powodowaç zwi´ksze-
nie negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko,

8) kompensacji przyrodniczej — rozumie si´ przez to
zespó∏ dzia∏aƒ obejmujàcych w szczególnoÊci ro-
boty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj´ gle-
by, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupieƒ
roÊlinnoÊci, prowadzàcych do przywrócenia rów-
nowagi przyrodniczej lub tworzenie skupieƒ roÊlin-
noÊci, prowadzàcych do przywrócenia równowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania
szkód dokonanych w Êrodowisku przez realizacj´
przedsi´wzi´cia i zachowanie walorów krajobrazo-
wych,

9) metodyce referencyjnej — rozumie si´ przez to
okreÊlonà na podstawie ustawy metod´ pomiarów
lub badaƒ, która mo˝e obejmowaç w szczególnoÊci
sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzy-
skanych danych, a tak˝e metodyki modelowania
rozprzestrzeniania substancji oraz energii w Êrodo-
wisku,

10) najlepszej dost´pnej technice — rozumie si´ przez
to najbardziej efektywny oraz zaawansowany po-
ziom rozwoju technologii i metod prowadzenia da-
nej dzia∏alnoÊci, wykorzystywany jako podstawa
ustalania granicznych wielkoÊci emisyjnych, majà-
cych na celu eliminowanie emisji lub, je˝eli nie jest
to praktycznie mo˝liwe, ograniczanie emisji i wp∏y-
wu na Êrodowisko jako ca∏oÊç, z tym ˝e poj´cie:

a) „technika” oznacza zarówno stosowanà techno-
logi´, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest

projektowana, wykonywana, eksploatowana
oraz likwidowana,

b) „dost´pne techniki” oznacza techniki o takim
stopniu rozwoju, który umo˝liwia ich praktyczne
zastosowanie w danej dziedzinie przemys∏u,
z uwzgl´dnieniem warunków ekonomicznych
i technicznych oraz rachunku kosztów inwesty-
cyjnych i korzyÊci dla Êrodowiska, a które to
techniki prowadzàcy danà dzia∏alnoÊç mo˝e uzy-
skaç,

c) „najlepsza technika” oznacza najbardziej efek-
tywnà technik´ w osiàganiu wysokiego ogólne-
go poziomu ochrony Êrodowiska jako ca∏oÊci,

11) oddzia∏ywaniu na Êrodowisko — rozumie si´ przez
to równie˝ oddzia∏ywanie na zdrowie ludzi,

12) odpadach — rozumie si´ przez to odpady w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

13) ochronie Êrodowiska — rozumie si´ przez to podj´-
cie lub zaniechanie dzia∏aƒ, umo˝liwiajàce zacho-
wanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej;
ochrona ta polega w szczególnoÊci na:

a) racjonalnym kszta∏towaniu Êrodowiska i gospo-
darowaniu zasobami Êrodowiska zgodnie z za-
sadà zrównowa˝onego rozwoju,

b) przeciwdzia∏aniu zanieczyszczeniom,

c) przywracaniu elementów przyrodniczych do sta-
nu w∏aÊciwego,

14) organie administracji — rozumie si´ przez to:

a) ministrów, centralne organy administracji rzàdo-
wej, wojewodów, dzia∏ajàce w ich lub we w∏a-
snym imieniu inne terenowe organy administra-
cji rzàdowej, organy jednostek samorzàdu tery-
torialnego,

b) inne podmioty, gdy sà one powo∏ane z mocy
prawa lub na podstawie porozumieƒ do wyko-
nywania zadaƒ publicznych dotyczàcych Êrodo-
wiska i jego ochrony,

15) organie ochrony Êrodowiska — rozumie si´ przez
to organy administracji powo∏ane do wykonywa-
nia zadaƒ publicznych z zakresu ochrony Êrodowi-
ska, stosownie do ich w∏aÊciwoÊci okreÊlonej w ty-
tule VII w dziale I,

16) organizacji ekologicznej — rozumie si´ przez to or-
ganizacje spo∏eczne, których statutowym celem
jest ochrona Êrodowiska,

17) PCB — rozumie si´ przez to polichlorowane difeny-
le, polichlorowane trifenyle, monometylotetra-
chlorodifenylometan, monometylodichlorodifeny-
lometan, monometylofibromodifenylometan oraz
mieszaniny zawierajàce jakàkolwiek z tych sub-
stancji w iloÊci powy˝ej 0,005% wagowo ∏àcznie,

18) polach elektromagnetycznych — rozumie si´ przez
to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektroma-
gnetyczne o cz´stotliwoÊciach od 0 Hz do 300 GHz,
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19) podaniu do publicznej wiadomoÊci — rozumie si´
przez to og∏oszenie informacji, w sposób zwyczajo-
wo przyj´ty, w siedzibie organu w∏aÊciwego
w sprawie oraz poprzez obwieszczenie w pobli˝u
miejsca planowanego przedsi´wzi´cia, a w sytu-
acji gdy siedziba w∏aÊciwego organu mieÊci si´ na
terenie innej gminy ni˝ gmina w∏aÊciwa miejscowo
ze wzgl´du na przedmiot og∏oszenia — tak˝e przez
og∏oszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo
przyj´ty w miejscowoÊci lub miejscowoÊciach w∏a-
Êciwych ze wzgl´du na przedmiot og∏oszenia,

20) podmiocie korzystajàcym ze Êrodowiska — rozu-
mie si´ przez to:

a) przedsi´biorc´ w rozumieniu ustawy z dnia 19 li-
stopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U.  Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49,
poz. 509) oraz osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç
wytwórczà w rolnictwie w zakresie upraw rol-
nych, chowu lub hodowli zwierzàt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leÊnictwa i rybactwa Êródlàdo-
wego, oraz osoby wykonujàce zawód medyczny
w ramach indywidualnej praktyki lub indywidu-
alnej specjalistycznej praktyki,

b) jednostk´ organizacyjnà nieb´dàcà przedsi´-
biorcà w rozumieniu ustawy — Prawo dzia∏alno-
Êci gospodarczej,

c) osob´ fizycznà nieb´dàcà podmiotem, o którym
mowa w lit. a), korzystajàcà ze Êrodowiska w za-
kresie, w jakim korzystanie ze Êrodowiska wy-
maga pozwolenia,

21) pomiarze — rozumie si´ przez to równie˝ obserwa-
cje oraz analizy,

22) porze dnia oraz porze nocy — rozumie si´ przez to
przedzia∏ czasu odpowiednio od godz. 6 do godz.
22 (pora dnia) i od godz. 22 do godz. 6 (pora nocy),

23) powa˝nej awarii — rozumie si´ przez to zdarzenie,
w szczególnoÊci emisj´, po˝ar lub eksplozj´, po-
wsta∏e w trakcie procesu przemys∏owego, magazy-
nowania lub transportu, w których wyst´puje jed-
na lub wi´cej niebezpiecznych substancji, prowa-
dzàce do natychmiastowego powstania zagro˝enia
˝ycia lub zdrowia ludzi lub Êrodowiska lub powsta-
nia takiego zagro˝enia z opóênieniem,

24) powa˝nej awarii przemys∏owej — rozumie si´ przez
to powa˝nà awari´ w zak∏adzie,

25) powierzchni ziemi — rozumie si´ przez to natural-
ne ukszta∏towanie terenu, gleb´ oraz znajdujàcà si´
pod nià ziemi´ do g∏´bokoÊci oddzia∏ywania cz∏o-
wieka, z tym ̋ e poj´cie „gleba” oznacza górnà war-
stw´ litosfery, z∏o˝onà z cz´Êci mineralnych, mate-
rii organicznej, wody, powietrza i organizmów,
obejmujàcà wierzchnià warstw´ gleby i podglebie,

26) powietrzu — rozumie si´ przez to powietrze znajdu-
jàce si´ w troposferze, z wy∏àczeniem wn´trz bu-
dynków i miejsc pracy,

27) poziomie ha∏asu — rozumie si´ przez to równowa˝-
ny poziom dêwi´ku A wyra˝ony w decybelach (dB),

28) poziomie substancji w powietrzu — rozumie si´
przez to st´˝enie substancji w powietrzu w odnie-
sieniu do ustalonego czasu lub opad takiej sub-
stancji w odniesieniu do ustalonego czasu i po-
wierzchni,

29) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju — rozumie
si´ przez to pozwolenie na wprowadzanie do Êro-
dowiska substancji lub energii, o którym mowa
w art. 181 ust. 1,

30) produkcie — rozumie si´ przez to wprowadzanà do
obrotu substancj´, energi´, instalacj´, urzàdzenie
oraz inny przedmiot lub jego cz´Êç,

31) prowadzàcym instalacj´ lub zak∏ad — rozumie si´
przez to w∏aÊciciela instalacji lub zak∏adu albo pod-
miot, który w∏ada instalacjà lub zak∏adem na pod-
stawie innego tytu∏u prawnego,

32) równowadze przyrodniczej — rozumie si´ przez to
stan, w którym na okreÊlonym obszarze istnieje
równowaga we wzajemnym oddzia∏ywaniu: cz∏o-
wieka, sk∏adników przyrody ˝ywej i uk∏adu warun-
ków siedliskowych tworzonych przez sk∏adniki
przyrody nieo˝ywionej,

33) standardach emisyjnych — rozumie si´ przez to do-
puszczalne wielkoÊci emisji,

34) standardzie jakoÊci Êrodowiska — rozumie si´
przez to wymagania, które muszà byç spe∏nione
w okreÊlonym czasie przez Êrodowisko jako ca∏oÊç
lub jego poszczególne elementy przyrodnicze,

35) staroÊcie — rozumie si´ przez to tak˝e prezydenta
miasta na prawach powiatu,

36) substancji — rozumie si´ przez to pierwiastki che-
miczne oraz ich zwiàzki, mieszaniny lub roztwory
wyst´pujàce w Êrodowisku lub powsta∏e w wyniku
dzia∏alnoÊci cz∏owieka,

37) substancji niebezpiecznej — rozumie si´ przez to
jednà lub wi´cej substancji albo mieszaniny sub-
stancji, które ze wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci
chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mo-
gà, w razie nieprawid∏owego obchodzenia si´ z ni-
mi, spowodowaç zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia lu-
dzi lub Êrodowiska; substancjà niebezpiecznà mo-
˝e byç surowiec, produkt, pó∏produkt, odpad, a tak-
˝e substancja powsta∏a w wyniku awarii,

38) Êciekach — rozumie si´ przez to wprowadzane do
wód lub do ziemi:

a) wody zu˝yte na cele bytowe lub gospodarcze,

b) ciek∏e odchody zwierz´ce, z wyjàtkiem gnojówki
i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wy-
korzystania w sposób i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o nawozach i nawo˝eniu,

c) wody opadowe lub roztopowe, uj´te w systemy
kanalizacyjne, pochodzàce z powierzchni zanie-
czyszczonych, w tym z centrów miast, terenów
przemys∏owych i sk∏adowych, baz transporto-
wych oraz dróg i parkingów o trwa∏ej nawierzchni,
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d) wody odciekowe ze sk∏adowisk odpadów, wyko-
rzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

e) wody pochodzàce z odwodnienia zak∏adów gór-
niczych, z wyjàtkiem wód wprowadzanych do
górotworu, je˝eli rodzaje i iloÊç substancji za-
wartych w wodzie wprowadzanej do górotworu
sà to˝same z rodzajami i iloÊcià zawartymi w po-
branej wodzie,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów
gospodarki rybackiej, je˝eli wyst´pujà w nich
nowe substancje lub zwi´kszone zostanà iloÊci
substancji w stosunku do zawartych w pobranej
wodzie,

39) Êrodowisku — rozumie si´ przez to ogó∏ elementów
przyrodniczych, w tym tak˝e przekszta∏conych
w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka, a w szczególnoÊci
powierzchni´ ziemi, kopaliny, wody, powietrze,
zwierz´ta i roÊliny, krajobraz oraz klimat,

40) terenie zamkni´tym — rozumie si´ przez to teren,
a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany
lub jego cz´Êç, dost´pny wy∏àcznie dla osób
uprawnionych oraz wyznaczony w sposób okreÊlo-
ny w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (Dz. U.  z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), niezb´dny do celów
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, b´dàcy
w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych lub Szefowi
Urz´du Ochrony Paƒstwa,

41) tytule prawnym — rozumie si´ przez to prawo w∏a-
snoÊci, u˝ytkowanie wieczyste, trwa∏y zarzàd,
ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobo-
wiàzaniowy,

42) urzàdzeniu — rozumie si´ przez to niestacjonarne
urzàdzenie techniczne, w tym Êrodki transportu,

43) wielkoÊci emisji — rozumie si´ przez to rodzaj i iloÊç
wprowadzanych substancji lub energii w okreÊlo-
nym czasie oraz st´˝enia lub poziomy substancji
lub energii, w szczególnoÊci w gazach odlotowych,
wprowadzanych Êciekach oraz wytwarzanych od-
padach,

44) w∏adajàcym powierzchnià ziemi — rozumie si´
przez to w∏aÊciciela nieruchomoÊci, a je˝eli w ewi-
dencji gruntów i budynków prowadzonej na pod-
stawie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne  ujawniono inny podmiot w∏adajàcy gruntem —
podmiot ujawniony jako w∏adajàcy,

45) w∏aÊciwym organie Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej —
rozumie si´ przez to:

a) komendanta powiatowego — w sprawach doty-
czàcych zak∏adów o zwi´kszonym ryzyku,

b) komendanta wojewódzkiego — w sprawach do-
tyczàcych zak∏adów o du˝ym ryzyku,

46) wprowadzaniu Êcieków do ziemi — rozumie si´
przez to tak˝e wprowadzanie Êcieków do gleby,

47) wykorzystywaniu substancji — rozumie si´ przez to
tak˝e ich gromadzenie,

48) zak∏adzie — rozumie si´ przez to jednà lub kilka in-
stalacji wraz z terenem, do którego prowadzàcy in-
stalacje posiada tytu∏ prawny, oraz znajdujàcymi
si´ na nim urzàdzeniami,

49) zanieczyszczeniu — rozumie si´ przez to emisj´,
która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Êro-
dowiska, powoduje szkod´ w dobrach material-
nych, pogarsza walory estetyczne Êrodowiska lub
koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami ko-
rzystania ze Êrodowiska,

50) zrównowa˝onym rozwoju — rozumie si´ przez to
taki rozwój spo∏eczno-gospodarczy, w którym na-
st´puje proces integrowania dzia∏aƒ politycznych,
gospodarczych i spo∏ecznych, z zachowaniem rów-
nowagi przyrodniczej oraz trwa∏oÊci podstawo-
wych procesów przyrodniczych, w celu zagwaran-
towania mo˝liwoÊci zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych spo∏ecznoÊci lub obywa-
teli zarówno wspó∏czesnego pokolenia, jak i przy-
sz∏ych pokoleƒ.

Art. 4. 1. Powszechne korzystanie ze Êrodowiska
przys∏uguje z mocy ustawy ka˝demu i obejmuje korzy-
stanie ze Êrodowiska, bez u˝ycia instalacji, w celu za-
spokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa do-
mowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu,
w zakresie:

1) wprowadzania do Êrodowiska substancji lub ener-
gii,

2) innych ni˝ wymienione w pkt 1 rodzajów powszech-
nego korzystania z wód w rozumieniu ustawy
z dnia 24 paêdziernika 1974 r. — Prawo wodne
(Dz. U.  Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6,
z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39,
poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335,
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133,
poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43).

2. Korzystanie ze Êrodowiska wykraczajàce poza ra-
my korzystania powszechnego mo˝e byç, w drodze
ustawy, obwarowane obowiàzkiem uzyskania pozwo-
lenia, ustalajàcego w szczególnoÊci zakres i warunki te-
go korzystania, wydanego przez w∏aÊciwy organ
ochrony Êrodowiska.

3. Zwyk∏ym korzystaniem ze Êrodowiska jest takie
korzystanie wykraczajàce poza ramy korzystania po-
wszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza
obowiàzku uzyskania pozwolenia, oraz zwyk∏e korzy-
stanie z wody w rozumieniu przepisów ustawy — Pra-
wo wodne.

Art. 5. Ochrona jednego lub kilku elementów przy-
rodniczych powinna byç realizowana z uwzgl´dnie-
niem ochrony pozosta∏ych elementów.
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Art. 6. 1. Kto podejmuje dzia∏alnoÊç mogàcà nega-
tywnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko, jest obowiàzany
do zapobiegania temu oddzia∏ywaniu.

2. Kto podejmuje dzia∏alnoÊç, której negatywne od-
dzia∏ywanie na Êrodowisko nie jest jeszcze w pe∏ni roz-
poznane, jest obowiàzany, kierujàc si´ przezornoÊcià,
podjàç wszelkie mo˝liwe Êrodki zapobiegawcze.

Art. 7. 1. Kto powoduje zanieczyszczenie Êrodowi-
ska, ponosi koszty usuni´cia skutków tego zanieczysz-
czenia. 

2. Kto mo˝e spowodowaç zanieczyszczenie Êrodo-
wiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczysz-
czeniu.

Art. 8. Polityki, strategie, plany lub programy doty-
czàce w szczególnoÊci przemys∏u, energetyki, trans-
portu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodar-
ki odpadami, gospodarki przestrzennej, leÊnictwa, rol-
nictwa, rybo∏ówstwa, turystyki i wykorzystywania tere-
nu powinny uwzgl´dniaç zasady ochrony Êrodowiska
i zrównowa˝onego rozwoju.

Art. 9. Ka˝dy ma prawo do informacji o Êrodowisku
i jego ochronie na warunkach okreÊlonych ustawà.

Art. 10. Ka˝dy w przypadkach okreÊlonych w usta-
wie ma prawo do uczestniczenia w post´powaniu
w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony Êrodowi-
ska lub przyj´cia projektu polityki, strategii, planu lub
programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu stu-
dium i planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 11. Decyzja wydana z naruszeniem przepisów
dotyczàcych ochrony Êrodowiska jest niewa˝na.

Art. 12. 1. Podmioty korzystajàce ze Êrodowiska
oraz organy ochrony Êrodowiska sà obowiàzane, z za-
strze˝eniem ust. 2, do stosowania metodyk referencyj-
nych, je˝eli metodyki takie zosta∏y okreÊlone na pod-
stawie ustaw.

2. Je˝eli na podstawie ustaw wprowadzono obo-
wiàzek korzystania z metodyki referencyjnej, dopusz-
czalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem
udowodnienia pe∏nej równowa˝noÊci uzyskiwanych
wyników.

DZIA¸ III

Polityka ekologiczna oraz programy ochrony
Êrodowiska

Art. 13. Polityka ekologiczna paƒstwa ma na celu
stworzenie warunków niezb´dnych do realizacji ochro-
ny Êrodowiska.

Art. 14. 1. Polityka ekologiczna paƒstwa, na podsta-
wie aktualnego stanu Êrodowiska, okreÊla w szczegól-
noÊci:

1) cele ekologiczne,

2) priorytety ekologiczne,

3) rodzaj i harmonogram dzia∏aƒ proekologicznych,

4) Êrodki niezb´dne do osiàgni´cia celów, w tym me-
chanizmy prawno-ekonomiczne i Êrodki finanso-
we.

2. Polityk´ ekologicznà paƒstwa przyjmuje si´ na
4 lata, z tym ˝e przewidziane w niej dzia∏ania w per-
spektywie obejmujà kolejne 4 lata.

Art. 15. 1. Polityk´ ekologicznà paƒstwa uchwala
Sejm na wniosek Rady Ministrów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po za-
si´gni´ciu opinii marsza∏ków województw, opracowu-
je projekt polityki ekologicznej paƒstwa.

Art. 16. Rada Ministrów przedk∏ada Sejmowi co
4 lata raport z realizacji polityki ekologicznej paƒstwa.

Art. 17. 1. Zarzàd województwa, powiatu i gminy,
w celu realizacji polityki ekologicznej paƒstwa, sporzà-
dza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne
programy ochrony Êrodowiska, uwzgl´dniajàc wyma-
gania, o których mowa w art. 14.

2. Projekty programów ochrony Êrodowiska sà opi-
niowane odpowiednio przez zarzàd jednostki wy˝sze-
go szczebla lub ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodo-
wiska.

3. W miastach, w których funkcje organów powia-
tu sprawujà organy gminy, program ochrony Êrodowi-
ska obejmuje dzia∏ania powiatu i gminy.

Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17
ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, ra-
da powiatu albo rada gminy.

2. Z wykonania programów zarzàd województwa,
powiatu i gminy sporzàdza co 2 lata raporty, które
przedstawia si´ odpowiednio sejmikowi wojewódz-
twa, radzie powiatu lub radzie gminy. 

DZIA¸ IV

Informacje o Êrodowisku

Rozdzia∏ 1

Dost´p do informacji

Art. 19. 1. Organy administracji sà obowiàzane
udost´pniaç ka˝demu informacje o Êrodowisku i jego
ochronie, znajdujàce si´ w ich posiadaniu.

2. Udost´pnieniu, o którym mowa w ust. 1, podle-
gajà:

1) projekty polityk, strategii, planów lub programów,
o których mowa w art. 40 ust. 1, przed skierowa-
niem ich do post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒ-
stwa oraz uzyskania opinii organu, o którym mowa
w art. 45 i 381,

2) polityki, strategie, plany lub programy, o których
mowa w art. 40 ust. 1,
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3) prognozy oddzia∏ywania na Êrodowisko,

4) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, o których
mowa w art. 46 ust. 4,

5) postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2,

6) wnioski o udzielenie wskazaƒ lokalizacyjnych oraz
wskazania lokalizacyjne, o których mowa w art. 46
ust. 5,

7) raporty o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko,

8) analizy porealizacyjne,

9) dokumenty, o których mowa w art. 66 ust. 1,

10) opracowania ekofizjograficzne,

11) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, o których
mowa w art. 106, a tak˝e decyzje, o których mowa
w art. 108 ust. 1,

12) zg∏oszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1,

13) wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia,
o których mowa w art. 181 ust. 1,

14) przeglàdy ekologiczne,

15) rejestry substancji niebezpiecznych, o których mo-
wa w art. 267 ust. 1,

16) raporty o bezpieczeƒstwie oraz decyzje, o których
mowa w art. 259 ust. 1,

17) projekty zewn´trznych planów operacyjno-ratow-
niczych przed ich skierowaniem do post´powania
z udzia∏em spo∏eczeƒstwa i zewn´trzne plany ope-
racyjno–ratownicze po ich przyj´ciu,

18) wykazy, o których mowa w art. 286 ust. 1,

19) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu p∏atnoÊci,
zmniejszeniu i umorzeniu op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska lub administracyjnych kar pieni´˝-
nych,

20) decyzje okreÊlajàce wymiar kary biegnàcej,

21) wnioski o ustalenie programu dostosowawczego,
o którym mowa w art. 426 ust. 1,

22) dokumentacje mierniczo–geologiczne zlikwidowa-
nych zak∏adów górniczych,

23) wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu
ochrony Êrodowiska,

24) z zakresu ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 114, poz. 492,
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415,
z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54,
poz. 349 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 21):

a) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia
na usuni´cie drzew lub krzewów,

b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia
na zamierzone uwolnienie organizmów gene-
tycznie zmodyfikowanych do Êrodowiska w ce-
lach eksperymentalnych lub wprowadzenie do
obrotu produktu zawierajàcego organizmy ge-
netycznie zmodyfikowane lub sk∏adajàcego si´
z takich organizmów albo ich cz´Êci,

c) decyzje o wymiarze administracyjnych kar pie-
ni´˝nych za:

— zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krze-
wów spowodowane niew∏aÊciwym wykony-
waniem robót ziemnych, wykorzystaniem
sprz´tu mechanicznego lub urzàdzeƒ tech-
nicznych lub zastosowaniem Êrodków che-
micznych w sposób szkodliwy dla roÊlinnoÊci,

— usuwanie drzew lub krzewów bez wymagane-
go zezwolenia,

— niszczenie spowodowane niew∏aÊciwà piel´-
gnacjà terenów zieleni, zadrzewieƒ, drzew lub
krzewów,

25) z zakresu ustawy o odpadach:

a) wnioski o wydanie decyzji o zatwierdzeniu pro-
gramu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
oraz decyzja zatwierdzajàca ten program, a tak-
˝e informacje o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami,

b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenie
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbiera-
nia, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów,

c) dokumenty sporzàdzane na potrzeby ewidencji
odpadów,

26) z zakresu ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzy-
maniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 272) — wnioski
o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci polegajàcej na zbieraniu, trans-
porcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów
komunalnych,

27) z zakresu ustawy — Prawo wodne — wnioski o wy-
danie pozwolenia oraz pozwolenie wodnoprawne
na pobór wód,

28) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska (Dz. U.  Nr 77, poz. 335,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157
oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452) — rejestry powa˝nych
awarii.

3. Udost´pnieniu, o którym mowa w ust. 1, podle-
gajà tak˝e inne informacje w postaci dokumentów, da-
nych gromadzonych w szczególnoÊci w formie pisem-
nej, wizualnej, fonicznej lub baz danych na innych no-
Ênikach, dotyczàce:

1) stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego
oddzia∏ywania,
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2) emisji oraz dzia∏aƒ i Êrodków wp∏ywajàcych lub
mogàcych wp∏ywaç negatywnie na Êrodowisko,

3) wp∏ywu stanu Êrodowiska na zdrowie i warunki ˝y-
cia ludzi oraz na dobra kultury,

4) dzia∏aƒ oraz Êrodków w szczególnoÊci administra-
cyjnych i ekonomicznych, majàcych na celu ochro-
n´ Êrodowiska,

5) planów, programów oraz analiz finansowych, zwià-
zanych z podejmowaniem rozstrzygni´ç istotnych
dla ochrony Êrodowiska.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udost´p-
nia si´ na pisemny wniosek, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Informacj´ niewymagajàcà wyszukiwania, która
mo˝e byç przekazana w formie ustnej, udost´pnia si´
bez pisemnego wniosku.

6. Organy administracji w∏aÊciwe w sprawach,
o których mowa w ust. 2, sà obowiàzane do prowadze-
nia publicznie dost´pnych wykazów danych o tych do-
kumentach oraz mogà zamieszczaç w tych wykazach
dane o dokumentach, o których mowa w ust. 3.

7. Publicznie dost´pne wykazy danych o dokumen-
tach, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8, prowadzà tak-
˝e organy administracji w∏aÊciwe do prowadzenia po-
st´powania, w ramach którego lub w wyniku którego
sporzàdzane sà te dokumenty.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór publicznie dost´pnego
wykazu, o którym mowa w ust. 6, majàc na uwadze za-
pewnienie przejrzystoÊci wykazu i ∏atwoÊci wyszukiwa-
nia zawartych w nim informacji.

9. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 8, zo-
stanà ustalone:

1) zawartoÊç wykazu, zawierajàcego w szczególnoÊci
nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miej-
sca i daty ich wydania, miejsca przechowywania,
oraz zastrze˝enia dotyczàce udost´pniania infor-
macji,

2) forma i uk∏ad wykazu.

Art. 20. 1. Organ administracji nie udost´pnia infor-
macji, o których mowa w art. 19, je˝eli ich udost´pnie-
nie mog∏oby naruszyç przepisy o ochronie danych jed-
nostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycz-
nych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632
i Nr 106, poz. 668), oraz nie udost´pnia informacji do-
tyczàcych:

1) spraw obj´tych toczàcym si´ post´powaniem sà-
dowym, dyscyplinarnym lub karnym, je˝eli ujaw-
nienie informacji mog∏oby zak∏óciç przebieg post´-
powania,

2) spraw b´dàcych przedmiotem praw autorskich
oraz patentowych, je˝eli udost´pnienie mog∏oby
naruszyç te prawa, 

3) dokumentów lub danych dostarczonych przez oso-
by trzecie, je˝eli nie mia∏y one obowiàzku ich do-
starczenia i z∏o˝y∏y zastrze˝enie o ich nieudost´p-
nianiu,

4) dokumentów lub danych, których ujawnienie mo-
g∏oby spowodowaç zagro˝enie Êrodowiska.

2. Organ administracji mo˝e:

1) odmówiç udost´pnienia informacji, je˝eli:

a) wymaga∏oby to dostarczenia dokumentów lub
danych b´dàcych w trakcie opracowywania lub
przeznaczonych do wewn´trznego komuniko-
wania si´,

b) wniosek o udost´pnienie informacji jest w spo-
sób oczywisty niemo˝liwy do zrealizowania lub
sformu∏owany w sposób zbyt ogólny,

2) na uzasadniony wniosek przekazujàcego informa-
cje, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, wy∏àczyç
z udost´pniania dane o wartoÊci handlowej, w tym
zw∏aszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnie-
nie mog∏oby pogorszyç jego konkurencyjnà pozy-
cj´.

3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje si´, je˝eli infor-
macja dotyczy:

1) iloÊci i rodzajów py∏ów lub gazów wprowadzanych
do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania,

2) stanu, sk∏adu i iloÊci Êcieków wprowadzanych do
wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania,

3) rodzaju i iloÊci wytwarzanych odpadów oraz miej-
sca ich wytwarzania,

4) poziomu emitowanego ha∏asu,

5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

4. Odmowa udost´pnienia informacji nast´puje
w drodze decyzji.

Art. 21. 1. Organ administracji jest obowiàzany
udost´pniç informacj´ bez zb´dnej zw∏oki, nie póêniej
ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia otrzymania wniosku, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, mo˝e zostaç
przed∏u˝ony do 2 miesi´cy ze wzgl´du na stopieƒ
skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy
art. 36 Kodeksu post´powania administracyjnego sto-
suje si´ odpowiednio.

3. Dokumenty, o których dane zamieszczane sà
w publicznie dost´pnych wykazach, udost´pnia si´
w dniu z∏o˝enia wniosku o udost´pnienie informacji.

4. W przypadku odmowy udost´pnienia informacji
ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 22. Je˝eli jest mo˝liwe oddzielenie cz´Êci infor-
macji podlegajàcej wy∏àczeniu z udost´pniania z przy-
czyn, o których mowa w art. 20 i 21, organ administra-
cji udost´pnia pozosta∏à cz´Êç informacji.

Art. 23. Organ administracji, udost´pniajàc infor-
macje przekazane przez osoby trzecie, wskazuje êród∏o
ich pochodzenia.

Art. 24. 1. Wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzibie
organu administracji dokumentów wyszczególnionych
w publicznie dost´pnym wykazie jest bezp∏atne.

2. Za wyszukiwanie informacji, sporzàdzanie kopii
dokumentów lub danych oraz ich przesy∏anie organ
administracji pobiera op∏at´ w wysokoÊci odzwiercie-
dlajàcej zwiàzane z tym uzasadnione koszty.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki
op∏at za udost´pnianie informacji o Êrodowisku i jego
ochronie oraz sposób uiszczania op∏at, bioràc pod
uwag´, i˝ op∏aty te nie powinny stanowiç przeszkody
w dost´pie do informacji.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) wysokoÊç op∏at za wyszukiwanie informacji, spo-
rzàdzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich
przesy∏anie,

2) wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç op∏at,

3) terminy i sposób uiszczania op∏at.

Rozdzia∏ 2

Paƒstwowy monitoring Êrodowiska oraz rozpo-
wszechnianie informacji o Êrodowisku

Art. 25. 1. èród∏em informacji o Êrodowisku jest
w szczególnoÊci paƒstwowy monitoring Êrodowiska.

2. Paƒstwowy monitoring Êrodowiska stanowi sys-
tem pomiarów, ocen i prognoz stanu Êrodowiska oraz
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania in-
formacji o Êrodowisku.

3. Paƒstwowy monitoring Êrodowiska wspomaga
dzia∏ania na rzecz ochrony Êrodowiska poprzez syste-
matyczne informowanie organów administracji i spo-
∏eczeƒstwa o:

1) jakoÊci elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu
standardów jakoÊci Êrodowiska okreÊlonych prze-
pisami oraz obszarach wyst´powania przekroczeƒ
tych standardów,

2) wyst´pujàcych zmianach jakoÊci elementów przy-
rodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powià-
zaniach przyczynowo–skutkowych wyst´pujàcych
pomi´dzy emisjami i stanem elementów przyrod-
niczych.

Art. 26. 1. Paƒstwowy monitoring Êrodowiska obej-
muje, uzyskiwane na podstawie badaƒ monitoringo-
wych, informacje w zakresie:

1) jakoÊci powietrza,

2) jakoÊci wód Êródlàdowych powierzchniowych
i podziemnych oraz morskich wód wewn´trznych
i wód morza terytorialnego,

3) jakoÊci gleby i ziemi,

4) ha∏asu,

5) promieniowania jonizujàcego i pól elektromagne-
tycznych,

6) stanu zasobów Êrodowiska, w tym lasów,

7) rodzajów i iloÊci substancji lub energii wprowadza-
nych do powietrza, wód, gleby i ziemi,

8) wytwarzania i gospodarowania odpadami.

2. Badania monitoringowe przeprowadza si´
w sposób cykliczny, stosujàc ujednolicone metody
zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.

Art. 27. 1. Paƒstwowy monitoring Êrodowiska zbie-
ra dane na podstawie:

1) pomiarów dokonywanych przez organy admini-
stracji, obowiàzane na podstawie ustawy do wyko-
nywania badaƒ monitoringowych,

2) danych zbieranych w ramach statystyki publicznej,
okreÊlanych corocznie w programach badaƒ staty-
stycznych statystyki publicznej,

3) informacji udost´pnionych przez inne organy ad-
ministracji,

4) pomiarów stanu Êrodowiska, wielkoÊci i rodzajów
emisji, a tak˝e ewidencji, do których prowadzenia
obowiàzane sà podmioty z mocy prawa albo na
mocy decyzji,

5) innych ni˝ wymienione w pkt 4 informacji, uzyska-
nych odp∏atnie lub nieodp∏atnie od podmiotów
nieb´dàcych organami administracji.

2. Zasady funkcjonowania paƒstwowego monito-
ringu Êrodowiska oraz zadania organów Inspekcji
Ochrony Ârodowiska w zakresie jego koordynacji okre-
Êlajà przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Ârodowiska.

Art. 28. Podmioty korzystajàce ze Êrodowiska, obo-
wiàzane z mocy prawa oraz na mocy decyzji do pomia-
ru poziomu substancji lub energii w Êrodowisku oraz
wielkoÊci emisji, gromadzà i przetwarzajà dane z za-
chowaniem zasad okreÊlonych w ustawie i nieodp∏at-
nie udost´pniajà informacje na potrzeby paƒstwowe-
go monitoringu Êrodowiska.

Art. 29. 1. Organy administracji obowiàzane do wy-
konywania badaƒ monitoringowych majà obowiàzek
wzajemnego, nieodp∏atnego udost´pniania informacji
o Êrodowisku.
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2. Inne organy administracji, dysponujàce informa-
cjami, które mogà byç wykorzystane na potrzeby paƒ-
stwowego monitoringu Êrodowiska, sà obowiàzane do
ich nieodp∏atnego udost´pniania organom, o których
mowa w ust. 1.

Art. 30. 1. Informacje dotyczàce:

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

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

3) obszarów, na których obowiàzujà ograniczenia wy-
nikajàce z przepisów wydanych na podstawie
art. 92 ust. 1,

4) wyników badaƒ, o których mowa w art. 109 ust. 2,

5) terenów, o których mowa w art. 110,

6) wyników pomiarów, o których mowa w art. 118
ust. 1,

7) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 i art. 119
ust. 1,

8) wyników pomiarów, o których mowa w art. 123
ust. 2,

9) terenów, o których mowa w art. 124,

10) wyników pomiarów, o których mowa w art.
62a ustawy — Prawo wodne,

sà umieszczane w szczególnoÊci w elektronicznych ba-
zach danych, dost´pnych za poÊrednictwem publicz-
nych sieci telekomunikacyjnych.

2. Dost´pne bazy danych prowadzà:

1) wojewoda — w zakresie informacji, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1—3 i 8—10, oraz, z zastrze˝eniem
pkt 2, w zakresie informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 6 i 7,

2) starosta — w zakresie informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz, gdy dotyczy to terenów,
o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w za-
kresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób udost´pniania infor-
macji, o których mowa w ust. 1.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, usta-
lone zostanà:

1) minimalny zakres udost´pnianych informacji,

2) forma udost´pniania informacji.

DZIA¸ V

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w post´powaniu
w sprawie ochrony Êrodowiska

Art. 31. Ka˝dy ma prawo sk∏adania uwag i wnio-
sków w post´powaniu prowadzonym z udzia∏em spo-
∏eczeƒstwa.

Art. 32. 1. Przed wydaniem decyzji wymagajàcych
udzia∏u spo∏eczeƒstwa organ administracji w∏aÊciwy
do ich wydania, wszczynajàc post´powanie:

1) podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o za-
mieszczeniu w publicznie dost´pnym wykazie da-
nych o wniosku o wydanie decyzji oraz o mo˝liwo-
Êci sk∏adania uwag i wniosków w terminie 21 dni
od daty podania do publicznej wiadomoÊci, wska-
zujàc jednoczeÊnie miejsce ich sk∏adania,

2) mo˝e przeprowadziç rozpraw´ administracyjnà,
otwartà dla spo∏eczeƒstwa,

3) rozpatruje zg∏oszone uwagi i wnioski.

2. Organ administracji w∏aÊciwy do wydania decy-
zji podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o za-
mieszczeniu w publicznie dost´pnym wykazie danych
o decyzjach wymagajàcych udzia∏u spo∏eczeƒstwa,
w trybie okreÊlonym w niniejszym dziale.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
i ust. 2, podanie do publicznej wiadomoÊci powinno
nastàpiç tak˝e poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej organu w∏aÊciwego do wydania
decyzji, jeÊli organ ten prowadzi takà stron´.

Art. 33. 1. Organizacje ekologiczne, które, powo∏u-
jàc si´ na miejsce swego dzia∏ania, zg∏oszà ch´ç
uczestniczenia w okreÊlonym post´powaniu wymaga-
jàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa, uczestniczà w nim na
prawach strony; przepisu art. 31 § 4 Kodeksu post´po-
wania administracyjnego nie stosuje si´.

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do
udzia∏u w post´powaniu organizacji ekologicznej s∏u˝y
za˝alenie.

Art. 34. 1. Organ administracji w∏aÊciwy do opraco-
wania dokumentów, o których mowa w art. 40 i 265, za-
pewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa poprzedza-
jàcego ich przyj´cie; przepisy art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, za∏à-
cza si´ informacje o zg∏oszonych uwagach, wnioskach
oraz  sposobie ich wykorzystania. 

Art. 35. Do prowadzenia post´powaƒ wymagajà-
cych udzia∏u spo∏eczeƒstwa przepisy art. 20 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 36. Do uwag i wniosków zg∏aszanych w post´-
powaniu wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa przepi-
sów Kodeksu post´powania administracyjnego doty-
czàcych skarg i wniosków nie stosuje si´.

Art. 37. Do przedsi´wzi´cia realizowanego na te-
renach zamkni´tych nie stosuje si´ przepisów 
art. 31—36.

Art. 38. 1. Organizacje ekologiczne, jednostki po-
mocnicze samorzàdu gminnego, samorzàd pracowni-
czy, jednostki ochotniczych stra˝y po˝arnych oraz
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zwiàzki zawodowe mogà wspó∏dzia∏aç w dziedzinie
ochrony Êrodowiska z organami administracji.

2. Zwiàzki zawodowe i samorzàdy pracownicze
mogà powo∏ywaç zak∏adowe komisje ochrony Êrodo-
wiska oraz spo∏ecznych inspektorów ochrony Êrodowi-
ska w celu organizowania i przeprowadzania spo∏ecz-
nej kontroli ochrony Êrodowiska na terenie zak∏adu
pracy.

3. Organy administracji mogà udzielaç pomocy or-
ganizacjom ekologicznym w ich dzia∏alnoÊci w dziedzi-
nie ochrony Êrodowiska.

Art. 39. Organizacje spo∏eczne mogà wyst´powaç
do w∏aÊciwych organów administracji o zastosowanie
Êrodków zmierzajàcych do zaprzestania reklamy lub in-
nego rodzaju promocji towaru lub us∏ugi, jeÊli reklama
ta lub inny rodzaj promocji sprzeczne sà z art. 80.

DZIA¸ VI

Post´powanie w sprawie 
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko

Rozdzia∏ 1

Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko skutków realizacji planów i programów

Art. 40. 1. Przeprowadzenia post´powania w spra-
wie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, zgodnie
z przepisami niniejszego rozdzia∏u, z zastrze˝eniem
ust. 3, wymagajà:

1) projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospo-
darowania kraju, projekty planów zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju
regionalnego,

2) projekty polityk, strategii, planów lub programów
w dziedzinie przemys∏u, energetyki, transportu, te-
lekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki od-
padami, leÊnictwa, rolnictwa, rybo∏ówstwa, tury-
styki i wykorzystywania terenu, których opracowy-
wanie przez centralne lub wojewódzkie organy ad-
ministracji przewidziane jest w ustawach.

2. Przeprowadzenie post´powania w sprawie oce-
ny oddzia∏ywania na Êrodowisko,  zgodnie z przepisa-
mi niniejszego rozdzia∏u, z zastrze˝eniem ust. 3, wyma-
gane jest te˝ w przypadku wprowadzania zmian do
przyj´tych dokumentów, o których mowa w ust. 1.

3. Organ administracji opracowujàcy projekty do-
kumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub wprowa-
dzajàcy zmiany do tych dokumentów mo˝e, w porozu-
mieniu z organem ochrony Êrodowiska oraz organem,
o którym mowa w art. 45, odstàpiç od przeprowadze-
nia okreÊlonego w niniejszym rozdziale post´powania
w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, gdy
uzna, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci charakter
dzia∏aƒ przewidzianych w tych dokumentach oraz ro-
dzaj i skal´ oddzia∏ywania na Êrodowisko, a tak˝e ce-
chy obszaru obj´tego tym oddzia∏ywaniem, i˝ realiza-

cja tych dokumentów nie spowoduje znaczàcego od-
dzia∏ywania na Êrodowisko.

Art. 41. 1. Organ administracji opracowujàcy pro-
jekt dokumentu lub wprowadzajàcy zmiany do przyj´-
tego ju˝ dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1,
sporzàdza prognoz´ oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko, o której
mowa w ust. 1, powinna:

1) zawieraç informacje o zawartoÊci, g∏ównych celach
projektowanego dokumentu oraz jego powiàza-
niach z innymi dokumentami,

2) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç istniejàcy stan Êro-
dowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu
w przypadku braku realizacji projektowanego do-
kumentu,

3) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç stan Êrodowiska na
obszarach obj´tych przewidywanym znaczàcym
oddzia∏ywaniem,

4) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç istniejàce problemy
ochrony Êrodowiska istotne z punktu widzenia pro-
jektowanego dokumentu, w szczególnoÊci doty-
czàce obszarów chronionych,

5) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç cele ochrony Êrodo-
wiska ustanowione na szczeblu mi´dzynarodowym
albo krajowym, istotne z punktu widzenia projekto-
wanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele
i inne problemy Êrodowiska zosta∏y uwzgl´dnione
podczas opracowywania dokumentu,

6) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç przewidywane zna-
czàce oddzia∏ywania na Êrodowisko,

7) przedstawiaç rozwiàzania majàce na celu zapobie-
ganie, ograniczanie lub kompensacj´ przyrodniczà
negatywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko, mogà-
cych byç rezultatem realizacji projektowanego do-
kumentu,

8) przedstawiaç rozwiàzania alternatywne do rozwià-
zaƒ zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod do-
konania oceny prowadzàcej do tego wyboru,
w tym tak˝e wskazania napotkanych trudnoÊci wy-
nikajàcych z niedostatków techniki lub luk we
wspó∏czesnej wiedzy,

9) zawieraç informacje o metodach zastosowanych
przy sporzàdzaniu prognozy,

10) zawieraç informacje o przewidywanych metodach
analizy realizacji projektowanego dokumentu,

11) zawieraç informacje o mo˝liwym transgranicznym
oddzia∏ywaniu na Êrodowisko,

12) zawieraç streszczenie sporzàdzone w j´zyku nie-
specjalistycznym.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
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oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej, kierujàc si´ wymaganiami,
o których mowa w ust. 2, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki, jakim powinna odpowia-
daç prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko dotyczàca
projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, na-
le˝y uwzgl´dniç:

1) form´ sporzàdzenia prognozy,

2) zakres zagadnieƒ, które powinny zostaç okreÊlone
i ocenione w prognozie,

3) zakres terytorialny prognozy,

4) rodzaje dokumentów, z których informacje powin-
ny byç uwzgl´dnione w prognozie.

Art. 42. 1. Organ administracji opracowujàcy pro-
jekt dokumentu lub wprowadzajàcy zmiany do przyj´-
tego ju˝ dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1,
uzgadnia z organem ochrony Êrodowiska oraz orga-
nem, o którym mowa w art. 45, zakres i stopieƒ szcze-
gó∏owoÊci informacji wymaganych w prognozie od-
dzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do sporzàdzania prognoz oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

Art. 43. 1. Organ administracji opracowujàcy pro-
jekt dokumentu lub wprowadzajàcy zmiany do przyj´-
tego ju˝ dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1,
poddaje go, wraz z prognozà oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko, opiniowaniu przez organ ochrony Êrodowiska
oraz organ, o którym mowa w art. 45.

2. Organ administracji, z zastrze˝eniem ust. 3, za-
pewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´po-
waniu w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
projektów, o których mowa w art. 40 ust. 1.

3. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opinio-
wania projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i Nr 14,
poz. 124).

Art. 44. Organ administracji opracowujàcy projekt
dokumentu lub wprowadzajàcy zmiany do przyj´tego
ju˝ dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, bierze
pod uwag´ ustalenia zawarte w prognozie oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko, opini´ organu ochrony Êrodowiska
oraz organu, o którym mowa w art. 45, a tak˝e rozpa-
truje uwagi i wnioski zg∏oszone w zwiàzku z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa.

Art. 45. Je˝eli post´powanie w sprawie oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko przeprowadza centralny

organ administracji rzàdowej, organem administracji
w∏aÊciwym do uzgadniania zakresu i szczegó∏owoÊci
wymaganych informacji w prognozie oddzia∏ywania
na Êrodowisko oraz opiniowania projektów, o których
mowa w art. 40, jest G∏ówny Inspektor Sanitarny.

Rozdzia∏ 2

Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko planowanych przedsi´wzi´ç

Art. 46. 1. Wydanie decyzji w sprawie planowane-
go przedsi´wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko wymaga, z zastrze˝eniem ust. 7, prze-
prowadzenia post´powania w sprawie oceny oddzia∏y-
wania na Êrodowisko.

2. Ilekroç w przepisach niniejszego dzia∏u jest mo-
wa o przedsi´wzi´ciu, rozumie si´ przez to inwestycj´
budowlanà lub innà ingerencj´ w Êrodowisko, polega-
jàcà na przekszta∏ceniu lub zmianie sposobu wykorzy-
stania terenu, w tym równie˝ na wydobywaniu kopa-
lin, wymagajàcà decyzji, o której mowa w ust. 4.

3. Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko stanowi cz´Êç post´powania zmierzajà-
cego do wydania decyzji, o których mowa w ust. 4.

4. Decyzjà, o której mowa w ust. 1, jest:

1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu — wydawana na podstawie przepisów
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

2) decyzja o pozwoleniu na budow´ lub rozbiórk´
obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu
na zmian´ sposobu u˝ytkowania obiektu budowla-
nego lub jego cz´Êci, wydawana na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U.  z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42),

3) koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝
kopalin, na wydobywanie kopalin ze z∏ó˝, na bez-
zbiornikowe magazynowanie substancji oraz sk∏a-
dowanie odpadów w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych, wydawana na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U.  Nr 27, poz. 96,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268),

4) pozwolenie wodnoprawne w zakresie:

a) wykonywania urzàdzeƒ wodnych,

b) poboru wód podziemnych,

c) rolniczego wykorzystania Êcieków,

wydawane na podstawie przepisów ustawy — Pra-
wo wodne,

5) decyzja ustalajàca warunki prowadzenia robót po-
legajàcych na regulacji wód oraz budowie wa∏ów
przeciwpowodziowych, a tak˝e robót melioracyj-
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nych, odwodnieƒ budowlanych oraz innych robót
ziemnych zmieniajàcych stosunki wodne na tere-
nach o szczególnych wartoÊciach przyrodniczych,
zw∏aszcza na terenach, na których znajdujà si´ sku-
pienia roÊlinnoÊci o szczególnej wartoÊci z punktu
widzenia przyrodniczego, terenach o walorach kra-
jobrazowych i ekologicznych, terenach masowych
l´gów ptactwa, wyst´powania skupieƒ gatunków
chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przep∏awek
i miejsc masowej migracji ryb i innych organi-
zmów wodnych, wydawana na podstawie przepi-
sów ustawy o ochronie przyrody,

6) decyzja zatwierdzajàca projekt scalania lub wymia-
ny gruntów, wydawana na podstawie ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie grun-
tów (Dz. U.  z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1994 r. Nr 127,
poz. 627, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12,
poz. 136),

7) decyzja o zmianie lasu na u˝ytek rolny, wydawana
na podstawie ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o lasach (Dz. U.  z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86,
poz. 958 i Nr 120, poz. 1268),

8) decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady, wydawa-
na na podstawie ustawy z dnia 27 paêdziernika
1994 r. o autostradach p∏atnych (Dz. U.  Nr 127,
poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 86,
poz. 958 i Nr 109, poz. 1157), gdy decyzja ta doty-
czy odcinków, które we wskazaniach lokalizacyj-
nych zosta∏y wskazane jako newralgiczne z uwagi
na uwarunkowania ochrony Êrodowiska lub mo˝li-
woÊç wystàpienia konfliktów spo∏ecznych.

5. Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko przeprowadza si´ tak˝e przed udziele-
niem wskazaƒ lokalizacyjnych autostrady.

6. Przepisy dotyczàce decyzji, o których mowa
w ust. 4, stosuje si´ odpowiednio do wskazaƒ lokaliza-
cyjnych udzielanych na mocy przepisów ustawy o au-
tostradach p∏atnych. Przepisy dotyczàce organów w∏a-
Êciwych do wydania tych decyzji stosuje si´ do organu
w∏aÊciwego do udzielania wskazaƒ lokalizacyjnych.

7. Post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko nie przeprowadza si´, je˝eli:

1) wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, do-
tyczàcej tego samego przedsi´wzi´cia, zosta∏o po-
przedzone wydaniem decyzji wymienionej w ust. 4
pkt 4 lub 5,

2) wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 4, do-
tyczàcej tego samego przedsi´wzi´cia, zosta∏o po-
przedzone wydaniem decyzji wymienionej w ust. 4
pkt 5

i post´powanie to zosta∏o przeprowadzone przed wy-
daniem tej decyzji.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, do
post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êro-

dowisko poprzedzajàcego wydanie decyzji, o której
mowa w ust. 4 pkt 4 lub 5, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 51 ust. 6 i art. 52 ust. 4 i 5.

9. Decyzje, o których mowa w ust. 4, wymagajà uza-
sadnienia.

10. Uzasadnienie decyzji, niezale˝nie od wymagaƒ
wynikajàcych z przepisów Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego, powinno zawieraç informacje o spo-
sobie wykorzystania uwag i wniosków zg∏oszonych
w zwiàzku z udzia∏em spo∏eczeƒstwa oraz informacje
dotyczàce koniecznoÊci wykonania analizy porealiza-
cyjnej, o której mowa w art. 56.

Art. 47. W post´powaniu w sprawie oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko okreÊla si´, analizuje oraz oce-
nia:

1) bezpoÊredni i poÊredni wp∏yw danego przedsi´-
wzi´cia na:

a) Êrodowisko oraz zdrowie i warunki ˝ycia ludzi,

b) dobra materialne,

c) dobra kultury,

d) wzajemne oddzia∏ywanie mi´dzy czynnikami,
o których mowa w lit. a)—c),

e) dost´pnoÊç do z∏ó˝ kopalin,

2) mo˝liwoÊci oraz sposoby zapobiegania i ogranicza-
nia negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko,

3) wymagany zakres monitoringu.

Art. 48. 1. Post´powanie w sprawie oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko przeprowadza organ admini-
stracji w∏aÊciwy do wydania decyzji, o których mowa
w art. 46 ust. 4.

2. Decyzj´, o której mowa w art. 46 ust. 4, wydaje
si´, z zastrze˝eniem ust. 4, po uzgodnieniu:

1) z organem ochrony Êrodowiska, gdy dotyczy to de-
cyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1, 2 i 4—7,

2) z organem okreÊlonym w art. 57, gdy dotyczy to de-
cyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1 i 2.

3. Organ wyst´pujàcy o uzgodnienie przedk∏ada:

1) wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganà na
podstawie przepisów odr´bnych dokumentacjà,

2) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko albo informacje zawierajàce dane okreÊlone
w art. 49 ust. 3, je˝eli sporzàdzenie raportu nie jest
wymagane.

4. W sprawach, o których mowa w art. 46 ust. 4
pkt 2, do przeprowadzenia uzgodnienia z organem
ochrony Êrodowiska oraz organem, o którym mowa
w art. 57, jest obowiàzany wnioskodawca, który przed-
k∏ada:

1) projekt budowlany,

Dziennik Ustaw Nr 62 — 4456 — Poz. 627



2) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko albo informacje zawierajàce dane okreÊlone
w art. 49 ust. 3, je˝eli sporzàdzenie raportu nie jest
wymagane.

Uzgodnienie nast´puje w drodze decyzji.

Art. 49. 1. Wnioskodawca przed wystàpieniem
o wydanie decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4, oraz
wskazaƒ lokalizacyjnych, o których mowa w art. 46
ust. 5, mo˝e zwróciç si´ z zapytaniem do organu w∏a-
Êciwego do wydania decyzji o okreÊlenie zakresu ra-
portu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
dla przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 51 ust. 1
pkt 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli wydanie de-
cyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, dla tego sa-
mego przedsi´wzi´cia by∏o poprzedzone wydaniem
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu.

3. Do zapytania, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç informacje o planowanym przedsi´wzi´ciu, za-
wierajàce w szczególnoÊci dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsi´wzi´cia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomoÊci, a tak˝e
obiektu budowlanego oraz  dotychczasowym spo-
sobie ich wykorzystywania i pokryciu szatà roÊlinnà,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsi´wzi´cia,

5) przewidywanej iloÊci wykorzystywanej wody i in-
nych wykorzystywanych surowców, materia∏ów,
paliw oraz energii,

6) rozwiàzaniach chroniàcych Êrodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej iloÊci wprowadzanych
do Êrodowiska substancji lub energii przy zastoso-
waniu rozwiàzaƒ chroniàcych Êrodowisko.

4. Organ, okreÊlajàc zakres raportu, uwzgl´dnia
wymagania, o których mowa w art. 52 ust. 1, 2 i 6,
w stopniu uzasadnionym rodzajem i usytuowaniem
przedsi´wzi´cia oraz skalà jego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko. 

5. Postanowienie ustalajàce zakres raportu wydaje
si´ po zasi´gni´ciu opinii wojewody, a w sprawach,
o których mowa w art. 46 ust. 5 — ministra w∏aÊciwe-
go do spraw Êrodowiska oraz G∏ównego Inspektora
Sanitarnego.

Art. 50. 1. Je˝eli wymagane jest sporzàdzenie ra-
portu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,
wnioskodawca do∏àcza go, z zastrze˝eniem ust. 3, do
wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46
ust. 4.

2. W post´powaniu dotyczàcym przedsi´wzi´ç
okreÊlonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 do wniosku o wyda-
nie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1—7, za-

∏àcza si´ informacje zawierajàce dane okreÊlone
w art. 49 ust. 3.

3. W post´powaniu o wydanie decyzji zatwierdza-
jàcej projekt scalania lub wymiany gruntów rolnych
i leÊnych raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko sporzàdza organ prowadzàcy post´powa-
nie.

Art. 51. 1. Sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko wymagajà:

1) planowane przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko,

2) planowane przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których obowiàzek
jest ustalony na podstawie ust. 2. 

2. Obowiàzek sporzàdzenia raportu dla planowane-
go przedsi´wzi´cia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stwierdza, w drodze postanowienia, organ w∏aÊciwy
do wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4
pkt 1—7, okreÊlajàc jednoczeÊnie zakres raportu o od-
dzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko; w∏aÊciwy
organ uwzgl´dnia ∏àcznie szczegó∏owe kryteria okre-
Êlone w ust. 8 pkt 2 i ocenia potrzeb´ sporzàdzenia ra-
portu dla przedsi´wzi´ç okreÊlonych w ust. 8 pkt 1, z za-
strze˝eniem ust. 7.

3. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji stwierdza
obowiàzek sporzàdzenia raportu i okreÊla jego zakres
po zasi´gni´ciu opinii: 

1) organu ochrony Êrodowiska, gdy dotyczy to decy-
zji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1, 2 i 4—7,

2) organu okreÊlonego w art. 57, gdy dotyczy to decy-
zji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1 i 2.

4. Organ zasi´gajàcy opinii przedk∏ada wniosek
o wydanie decyzji wraz z wymaganà na podstawie
przepisów odr´bnych dokumentacjà oraz informacje
zawierajàce dane okreÊlone w art. 49 ust. 3.

5. Na postanowienie w sprawie obowiàzku sporzà-
dzenia i zakresu raportu przys∏uguje za˝alenie.

6. Je˝eli w post´powaniu w przedmiocie wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu stwierdzono obowiàzek sporzàdzenia raportu
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, ra-
port powinien byç sporzàdzony tak˝e w post´powaniu
o wydanie pozwolenia na budow´, dotyczàcym tego
samego przedsi´wzi´cia; gdy wydanie decyzji, o której
mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, by∏o poprzedzone wyda-
niem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, przepisów ust. 2 i art. 50 ust. 2 nie stosu-
je si´.

7. Obowiàzek sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywa-
niu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko stwierdza si´ obli-
gatoryjnie dla przedsi´wzi´ç, o których mowa w ust. 1
pkt 2, je˝eli mo˝liwoÊç realizacji przedsi´wzi´cia uza-
le˝niona jest od ustanowienia obszaru ograniczonego
u˝ytkowania.
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8. Rada Ministrów, uwzgl´dniajàc mo˝liwe oddzia-
∏ywanie na Êrodowisko przedsi´wzi´ç, o których mowa
w ust. 1, okreÊli w drodze rozporzàdzenia:

1) rodzaje przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia-
∏ywaç na Êrodowisko, wymagajàcych sporzàdzenia
raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko, oraz ro-
dzaje przedsi´wzi´ç, dla których obowiàzek sporzà-
dzenia raportu mo˝e byç wymagany, bioràc pod
uwag´: rodzaj dzia∏alnoÊci, wielkoÊç produkcji i in-
ne parametry techniczne,

2) szczegó∏owe kryteria zwiàzane z kwalifikowaniem
przedsi´wzi´cia do sporzàdzenia raportu, bioràc
pod uwag´ charakterystyk´ przedsi´wzi´cia, wiel-
koÊç emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skal´ jego
oddzia∏ywania na Êrodowisko. 

Art. 52. 1. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko powinien zawieraç:

1) opis planowanego przedsi´wzi´cia, a w szczegól-
noÊci:

a) charakterystyk´ ca∏ego przedsi´wzi´cia i warun-
ki wykorzystywania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji,

b) g∏ówne cechy charakterystyczne procesów pro-
dukcyjnych, 

c) przewidywane wielkoÊci emisji, wynikajàce
z funkcjonowania planowanego przedsi´wzi´cia,

2) opis elementów przyrodniczych Êrodowiska, obj´-
tych zakresem przewidywanego oddzia∏ywania
planowanego przedsi´wzi´cia,

3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:

a) polegajàcego na niepodejmowaniu przedsi´-
wzi´cia, 

b) najkorzystniejszego dla Êrodowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

4) okreÊlenie przewidywanego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko analizowanych wariantów, w tym równie˝
w wypadku wystàpienia powa˝nej awarii przemy-
s∏owej, a tak˝e mo˝liwego transgranicznego od-
dzia∏ywania na Êrodowisko,

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawc´ wa-
riantu, ze wskazaniem jego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko, w szczególnoÊci na ludzi, zwierz´ta, roÊli-
ny, powierzchni´ ziemi, wod´, powietrze, klimat,
dobra materialne, dobra kultury, krajobraz, oraz
wzajemne oddzia∏ywanie mi´dzy tymi elementa-
mi, 

6) opis przewidywanych znaczàcych oddzia∏ywaƒ pla-
nowanego przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, obej-
mujàcy bezpoÊrednie, poÊrednie, wtórne, skumu-
lowane, krótko-, Êrednio- i d∏ugoterminowe, sta∏e
i chwilowe oddzia∏ywania na Êrodowisko, wynika-
jàce z:

a) istnienia przedsi´wzi´cia,

b) wykorzystywania zasobów Êrodowiska,

c) emisji,

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych
przez wnioskodawc´,

7) opis przewidywanych dzia∏aƒ majàcych na celu za-
pobieganie, ograniczanie lub kompensacj´ przy-
rodniczà negatywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowi-
sko,

8) je˝eli planowane przedsi´wzi´cie jest zwiàzane
z u˝yciem instalacji, porównanie, z zastrze˝eniem
ust. 2, proponowanej technologii z technologià
spe∏niajàcà wymagania, o których mowa w art. 143,

9) wskazanie, czy dla planowanego przedsi´wzi´cia
konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczone-
go u˝ytkowania oraz okreÊlenie granic takiego ob-
szaru, ograniczeƒ w zakresie przeznaczenia terenu,
wymagaƒ technicznych dotyczàcych obiektów bu-
dowlanych i sposobów korzystania z nich,

10) przedstawienie zagadnieƒ w formie graficznej,

11) analiz´ mo˝liwych konfliktów spo∏ecznych zwiàza-
nych z planowanym przedsi´wzi´ciem,

12) przedstawienie propozycji monitoringu oddzia∏y-
wania planowanego przedsi´wzi´cia na etapie je-
go budowy i eksploatacji,

13) wskazanie trudnoÊci wynikajàcych z niedostatków
techniki lub luk we wspó∏czesnej wiedzy, jakie na-
potkano, opracowujàc raport,

14) streszczenie w j´zyku niespecjalistycznym informa-
cji zawartych w raporcie, 

15) nazwisko osoby lub osób sporzàdzajàcych raport,

16) êród∏a informacji stanowiàce podstaw´ do sporzà-
dzenia raportu.

2. Je˝eli planowane przedsi´wzi´cie jest zwiàzane
z u˝yciem instalacji obj´tej obowiàzkiem uzyskania po-
zwolenia zintegrowanego, raport o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko powinien zawieraç po-
równanie proponowanej techniki z najlepszà dost´pnà
technikà.

3. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko powinien uwzgl´dniaç oddzia∏ywanie przed-
si´wzi´cia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz
likwidacji.

4. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko sporzàdzany w post´powaniu o wydanie po-
zwolenia na budow´ powinien:

1) zawieraç informacje, o których mowa w ust. 1, ze
szczegó∏owoÊcià i dok∏adnoÊcià odpowiednià do
posiadanych danych wynikajàcych z projektu bu-
dowlanego i innych informacji uzyskanych po wy-
daniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
autostrady,
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2) okreÊlaç stopieƒ i sposób uwzgl´dnienia wymagaƒ
dotyczàcych ochrony Êrodowiska, zawartych w de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz w innych decyzjach dotyczàcych
ochrony Êrodowiska.

5. Zakres raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko okreÊlony w post´powaniu o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu uwzgl´dnia si´ w post´powaniu o wydanie decy-
zji o pozwoleniu na budow´ dla tego samego przedsi´-
wzi´cia.

6. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko sporzàdzony przed udzieleniem wskazaƒ lo-
kalizacyjnych wydawanych na podstawie przepisów
ustawy o autostradach p∏atnych, oprócz informacji,
o których mowa w ust. 1 i 3, powinien wskazywaç tak-
˝e propozycj´ okreÊlenia odcinków newralgicznych
z uwagi na uwarunkowania ochrony Êrodowiska lub
mo˝liwoÊç wystàpienia konfliktów spo∏ecznych, dla
których na etapie wydawania decyzji o ustaleniu loka-
lizacji autostrady konieczne b´dzie przeprowadzenie
kolejnego post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko. 

7. Raport, o którym mowa w ust. 6, w zakresie, w ja-
kim dotyczy on zidentyfikowania istniejàcych w sà-
siedztwie lub bezpoÊrednim zasi´gu oddzia∏ywania au-
tostrady dóbr kultury oraz ustalenia wp∏ywu na te do-
bra, sporzàdza bieg∏y z listy rzeczoznawców ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska oraz mi-
nister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia, okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe wymagania, jakie powinien spe∏niaç ra-
port o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
dla autostrady, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç identy-
fikacji istniejàcych w sàsiedztwie lub bezpoÊrednim za-
si´gu oddzia∏ywania planowanej autostrady zasobów
Êrodowiska, dóbr kultury oraz ustalenie wp∏ywu na te
zasoby i dobra.

9. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 8, usta-
lone zostanà:

1) formy sporzàdzania raportu,

2) zakresy zagadnieƒ, które powinny zostaç w rapor-
cie okreÊlone i ocenione,

3) zakresy terytorialne raportu,

4) rodzaje dokumentów, z których informacje powin-
ny byç uwzgl´dnione w raporcie.

Art. 53. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, o któ-
rej mowa w art. 46 ust. 4, zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u
spo∏eczeƒstwa w post´powaniu, w ramach którego
sporzàdzany jest raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´-
cia na Êrodowisko.

Art. 54. Z uwagi na uwarunkowania ochrony Êrodo-
wiska lub mo˝liwoÊç wystàpienia konfliktów spo∏ecz-
nych organ w∏aÊciwy do udzielenia wskazaƒ lokaliza-

cyjnych na podstawie przepisów ustawy o autostra-
dach p∏atnych wskazuje w nich odcinki newralgiczne,
dla których na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji autostrady konieczne b´dzie przeprowadzenie
kolejnego post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko. 

Art. 55. Je˝eli z post´powania w sprawie oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko wynika zasadnoÊç realiza-
cji przedsi´wzi´cia w wariancie innym ni˝ proponowa-
ny, organ administracji, za zgodà wnioskodawcy,
wskazuje w decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1
i 3—8, wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie
braku zgody wnioskodawcy, odmówi zgody na realiza-
cj´ przedsi´wzi´cia.

Art. 56. 1. Organ administracji mo˝e: 

1) decyzjà, o której mowa w art. 46 ust. 4, na∏o˝yç obo-
wiàzki dotyczàce zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko,

2) decyzjà, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, dla
przedsi´wzi´ç, dla których sporzàdza si´ raport
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,
na∏o˝yç na wnioskodawc´ obowiàzek przed∏o˝enia
analizy porealizacyjnej, okreÊlajàc zakres oraz ter-
min jej przed∏o˝enia.

2. W analizie porealizacyjnej, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, dokonuje si´ porównania ustaleƒ zawar-
tych w raporcie o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko i w decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4
pkt 2, z rzeczywistym oddzia∏ywaniem przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko i dzia∏aniami podj´tymi w celu jego
ograniczenia.

Art. 57. 1. Organem w∏aÊciwym do dokonania
uzgodnienia przed wydaniem decyzji, o której mowa
w art. 46 ust. 4 pkt 1 i 2, oraz wydawania opinii odpo-
wiednio w sprawie obowiàzku sporzàdzania raportu
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko lub je-
go zakresu jest w odniesieniu do przedsi´wzi´ç, o któ-
rych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, powiatowy inspektor
sanitarny.

2. Organem w∏aÊciwym w sprawach, o których mo-
wa w art. 46 ust. 5, jest G∏ówny Inspektor Sanitarny.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie dotyczàce transgranicznego 
oddzia∏ywania na Êrodowisko

Art. 58. W razie stwierdzenia mo˝liwoÊci transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko, pochodzàce-
go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na skutek:

1) realizacji planowanych przedsi´wzi´ç obj´tych de-
cyzjami, o których mowa w art. 46 ust. 4,

2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub
programów, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2,

przeprowadza si´ post´powanie dotyczàce transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.
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Art. 59. Post´powanie dotyczàce transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko przeprowadza si´ tak˝e
w przypadku, gdy mo˝liwe oddzia∏ywanie pochodzàce
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mog∏oby ujaw-
niç si´ na jej terytorium.

Art. 60. 1. Organ administracji przeprowadzajàcy
post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êro-
dowisko w przypadku stwierdzenia mo˝liwoÊci trans-
granicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko na skutek
realizacji planowanego przedsi´wzi´cia:

1) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu post´-
powania dotyczàcego transgranicznego oddzia∏y-
wania na Êrodowisko, w którym okreÊla obowiàzek
sporzàdzenia przez wnioskodawc´ dokumentacji
niezb´dnej do przeprowadzenia tego post´powa-
nia w j´zyku paƒstwa, na którego terytorium mo˝e
oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie, oraz zakres tej doku-
mentacji,

2) niezw∏ocznie informuje ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska o mo˝liwoÊci transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko planowanego przed-
si´wzi´cia i przekazuje dokumentacj´ potrzebnà do
podj´cia dzia∏aƒ, o których mowa w art. 61.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
przys∏uguje za˝alenie.

Art. 61. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
po uzyskaniu informacji o mo˝liwym transgranicznym
oddzia∏ywaniu na Êrodowisko planowanego przedsi´-
wzi´cia niezw∏ocznie powiadamia o tym paƒstwo, na
którego terytorium przedsi´wzi´cie to mo˝e oddzia∏y-
waç, oraz proponuje termin na odpowiedê, czy paƒ-
stwo to jest zainteresowane uczestnictwem w post´po-
waniu w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska za∏àcza
do powiadomienia dane, o których mowa w art. 49
ust. 3. 

Art. 62. Je˝eli paƒstwo, o którym mowa w art. 61
ust. 1, powiadomi, i˝ jest zainteresowane uczestnic-
twem w post´powaniu w sprawie oceny oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko, minister w∏aÊciwy do spraw Êrodo-
wiska, w porozumieniu z organem administracji prze-
prowadzajàcym post´powanie w sprawie oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko, uzgadnia z tym paƒstwem
terminy etapów post´powania.

Art. 63. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
po uzyskaniu raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko przekazuje go niezw∏ocznie paƒstwu
uczestniczàcemu w post´powaniu w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Organ administracji przeprowadzajàcy post´po-
wanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
prowadzi, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska, konsultacje z paƒstwem, na które-
go terytorium mo˝e oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie,
w sprawie Êrodków eliminowania lub ograniczania
transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
przejàç prowadzenie konsultacji, o których mowa
w ust. 2, je˝eli uzna to za celowe ze wzgl´du na wag´
lub zawi∏oÊç sprawy.

4. W konsultacjach, o których mowa w ust. 2,
uczestniczy minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
a w konsultacjach, o których mowa w ust. 3, organ ad-
ministracji przeprowadzajàcy post´powanie w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko. 

Art. 64. 1. Uwagi i wnioski z∏o˝one przez paƒstwo
uczestniczàce w post´powaniu w sprawie oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko oraz wyniki konsultacji,
o których mowa w art. 63, rozpatruje si´ przy wydawa-
niu decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4, oraz przy
wydawaniu postanowienia w sprawie ustalenia zakre-
su raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko.

2. Wydanie decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4,
nie powinno nastàpiç przed zakoƒczeniem post´powa-
nia dotyczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na
Êrodowisko.

Art. 65. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
przekazuje paƒstwu uczestniczàcemu w post´powaniu
w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko decy-
zje, o których mowa w art. 46 ust. 4.

Art. 66. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
po otrzymaniu dokumentów zawierajàcych informacje
o przedsi´wzi´ciu podejmowanym poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, które mo˝e oddzia∏ywaç na
Êrodowisko na jej terytorium, niezw∏ocznie przekazuje
je wojewodzie w∏aÊciwemu ze wzgl´du na obszar mo˝-
liwego transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko.

2. Wojewoda w zakresie, w jakim jest to niezb´dne
do analizy oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko, wyk∏ada do wglàdu w j´zyku polskim dokumenty,
o których mowa w ust. 1; przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 sto-
suje si´ odpowiednio. 

3. Wojewoda przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw Êrodowiska projekt stanowiska dotyczàcego
przedsi´wzi´cia mogàcego oddzia∏ywaç na Êrodowi-
sko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska powia-
damia paƒstwo podejmujàce przedsi´wzi´cie, które
mo˝e oddzia∏ywaç na Êrodowisko na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, o stanowisku dotyczàcym tego
przedsi´wzi´cia.

Art. 67. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
odpowiednio w przypadku uchylenia, zmiany oraz
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji, o których mowa
w art. 46 ust. 4.

Art. 68. Do post´powania w sprawie oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko projektów polityk, strategii,
planów lub programów, o których mowa w art. 40
ust. 1 pkt 2, których realizacja mo˝e spowodowaç
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transgraniczne oddzia∏ywanie na Êrodowisko, przepisy
art. 61—66 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 69. Do post´powania dotyczàcego transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko przepisy art. 20
i 21 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 70. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´,
o ile umowy mi´dzynarodowe nie przewidujà innego
trybu post´powania dotyczàcego transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko. 

DZIA¸ VII

Ochrona Êrodowiska w zagospodarowaniu
przestrzennym i przy realizacj i  

inwestycji

Art. 71. 1. Zasady zrównowa˝onego rozwoju
i ochrony Êrodowiska stanowià podstaw´ do sporzà-
dzania i aktualizacji koncepcji polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju woje-
wództw, planów zagospodarowania przestrzennego
województw, studiów uwarunkowaƒ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

2. W koncepcji, strategiach, planach i studiach,
o których mowa w ust. 1, w szczególnoÊci:

1) okreÊla si´ rozwiàzania niezb´dne do zapobiegania
powstawaniu zanieczyszczeƒ, zapewnienia ochro-
ny przed powstajàcymi zanieczyszczeniami oraz
przywracania Êrodowiska do w∏aÊciwego stanu,

2) ustala si´ warunki realizacji przedsi´wzi´ç, umo˝li-
wiajàce uzyskanie optymalnych efektów w zakresie
ochrony Êrodowiska.

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania tere-
nu powinny w jak najwi´kszym stopniu zapewniaç za-
chowanie jego walorów krajobrazowych.

Art. 72. 1. W studium uwarunkowaƒ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gmin oraz miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego za-
pewnia si´ warunki utrzymania równowagi przyrodni-
czej i racjonalnà gospodark´ zasobami Êrodowiska,
w szczególnoÊci przez:

1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania
powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji
z∏ó˝ kopalin, i racjonalnego gospodarowania grun-
tami,

2) uwzgl´dnianie obszarów wyst´powania z∏ó˝ kopa-
lin oraz obecnych i przysz∏ych potrzeb eksploatacji
tych z∏ó˝,

3) zapewnianie kompleksowego rozwiàzania proble-
mów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem gospodarki wodnej, odprowadza-
nia Êcieków, gospodarki odpadami, systemów
transportowych i komunikacji publicznej oraz urzà-
dzania i kszta∏towania terenów zieleni,

4) uwzgl´dnianie koniecznoÊci ochrony wód, gleby
i ziemi przed zanieczyszczeniem w zwiàzku z pro-
wadzeniem gospodarki rolnej,

5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych
Êrodowiska i warunków klimatycznych,

6) uwzgl´dnianie innych potrzeb w zakresie ochrony
powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed ha∏a-
sem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

2. W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, przy prze-
znaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy
okreÊlaniu zadaƒ zwiàzanych z ich zagospodarowa-
niem w strukturze wykorzystania terenu, ustala si´ pro-
porcje pozwalajàce na zachowanie lub przywrócenie
na nich równowagi przyrodniczej i prawid∏owych wa-
runków ˝ycia.

3. W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego okreÊla si´
tak˝e sposób zagospodarowania obszarów zdegrado-
wanych w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka oraz kl´sk ˝y-
wio∏owych.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1—3, okre-
Êla si´ na podstawie opracowaƒ ekofizjograficznych,
stosownie do rodzaju planu, cech poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych i ich wzajemnych powiàzaƒ.

5. Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie si´
dokumentacj´ sporzàdzanà na potrzeby planów zago-
spodarowania przestrzennego, charakteryzujàcà po-
szczególne elementy przyrodnicze na obszarze obj´-
tym planem i ich wzajemne powiàzania.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki przestrzennej i mieszkaniowej, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, rodzaje i zakres opracowaƒ ekofizjogra-
ficznych, o których mowa w ust. 4.

7. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio do
planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa.

Art. 73. 1. W miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci ograniczenia wynikajàce z:

1) ustanowienia w trybie przepisów ustawy o ochro-
nie przyrody parku narodowego, rezerwatu przyro-
dy, parku krajobrazowego, obszaru chronionego
krajobrazu, zespo∏u przyrodniczo–krajobrazowego,
u˝ytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyj-
nego, pomników przyrody oraz ich otulin,

2) utworzenia obszarów ograniczonego u˝ytkowania,

3) ustalenia w trybie przepisów ustawy — Prawo wod-
ne warunków korzystania z wód dorzecza oraz
ustanowienia stref ochronnych uj´ç wód, a tak˝e
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obszarów ochronnych zbiorników wód podziem-
nych.

2. Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziem-
ne rurociàgi, linie kablowe oraz inne obiekty liniowe
przeprowadza si´ i wykonuje w sposób zapewniajàcy
ograniczenie ich oddzia∏ywania na Êrodowisko,
w tym:

1) ochron´ walorów krajobrazowych,

2) mo˝liwoÊç przemieszczania si´ dziko ̋ yjàcych zwie-
rzàt.

3. W granicach administracyjnych miast oraz w ob-
r´bie zwartej zabudowy wsi jest zabroniona budowa
zak∏adów stwarzajàcych zagro˝enie dla ˝ycia lub zdro-
wia ludzi, a w szczególnoÊci zagro˝enie wystàpienia
powa˝nych awarii. Rozbudowa takich zak∏adów jest
dopuszczalna pod warunkiem, ˝e doprowadzi ona do
ograniczenia zagro˝enia dla zdrowia ludzi, w tym wy-
stàpienia powa˝nych awarii.

4. Zak∏ady stwarzajàce zagro˝enie wystàpienia po-
wa˝nych awarii powinny byç lokalizowane w bezpiecz-
nej odleg∏oÊci od siebie, od osiedli mieszkaniowych,
od obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, budynków za-
mieszkania zbiorowego i obszarów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 3.

Art. 74. 1. W trakcie przygotowywania i realizacji in-
westycji nale˝y zapewniç oszcz´dne korzystanie z tere-
nu.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajà
w szczególnoÊci projektanci oraz organy administracji
ustalajàce warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz organy administracji w∏aÊciwe do spraw wy-
w∏aszczania nieruchomoÊci.

Art. 75. 1. W trakcie prac budowlanych inwestor re-
alizujàcy przedsi´wzi´cie jest obowiàzany uwzgl´dniç
ochron´ Êrodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczególnoÊci ochron´ gleby, zieleni, naturalnego
ukszta∏towania terenu i stosunków wodnych.

2. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza
si´ wykorzystywanie i przekszta∏canie elementów przy-
rodniczych wy∏àcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwiàzku z realizacjà konkretnej inwestycji.

3. Je˝eli ochrona elementów przyrodniczych nie
jest mo˝liwa, nale˝y podejmowaç dzia∏ania majàce na
celu naprawienie wyrzàdzonych szkód, w szczególno-
Êci przez kompensacj´ przyrodniczà.

4. W∏aÊciwy organ administracji w pozwoleniu na
budow´ szczegó∏owo okreÊla zakres obowiàzków,
o których mowa w ust. 1 i 3.

Art. 76. 1. Nowo zbudowany lub zmodernizowany
obiekt budowlany, zespó∏ obiektów lub instalacja nie
mogà byç oddane do u˝ytku, je˝eli nie spe∏niajà wyma-
gaƒ ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 2.

2. Wymaganiami ochrony Êrodowiska dla nowo
zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budow-
lanego, zespo∏u obiektów lub instalacji sà:

1) wykonanie wymaganych przepisami lub okreÊlo-
nych w decyzjach administracyjnych Êrodków
technicznych chroniàcych Êrodowisko,

2) zastosowanie odpowiednich rozwiàzaƒ technolo-
gicznych, wynikajàcych z ustaw lub decyzji,

3) uzyskanie wymaganych decyzji okreÊlajàcych za-
kres i warunki korzystania ze Êrodowiska,

4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem
badaƒ i sprawdzeƒ, wynikajàcych z mocy prawa
standardów emisyjnych oraz okreÊlonych w po-
zwoleniu warunków emisji.

3. Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt
budowlany, zespó∏ obiektów lub instalacja nie mogà
byç eksploatowane, je˝eli w okresie 30 dni od zakoƒ-
czenia rozruchu nie sà dotrzymywane wynikajàce
z mocy prawa standardy emisyjne albo okreÊlone
w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po za-
koƒczeniu rozruchu.

4. Na 30 dni przed terminem oddania do u˝ytku no-
wo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu bu-
dowlanego, zespo∏u obiektów lub instalacji realizowa-
nych jako przedsi´wzi´cie mogàce znaczàco oddzia∏y-
waç na Êrodowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1, in-
westor jest obowiàzany poinformowaç wojewódzkie-
go inspektora ochrony Êrodowiska o planowanym ter-
minie:

1) oddania do u˝ytku nowo zbudowanego lub zmo-
dernizowanego obiektu budowlanego, zespo∏u
obiektów lub instalacji,

2) zakoƒczenia rozruchu instalacji, je˝eli jest on prze-
widywany.

DZIA¸ VIII

Edukacja ekologiczna, badania z zakresu
ochrony Êrodowiska oraz reklama

Art. 77. 1. Problematyk´ ochrony Êrodowiska
i zrównowa˝onego rozwoju uwzgl´dnia si´ w podsta-
wach programowych kszta∏cenia ogólnego dla wszyst-
kich typów szkó∏.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
równie˝ organizatorów kursów prowadzàcych do uzy-
skania kwalifikacji zawodowych.

Art. 78. Ârodki masowego przekazu sà obowiàzane
kszta∏towaç pozytywny stosunek spo∏eczeƒstwa do
ochrony Êrodowiska oraz popularyzowaç zasady tej
ochrony w publikacjach i audycjach.

Art. 79. Organy administracji, instytucje koordynu-
jàce oraz kierujàce dzia∏alnoÊcià naukowà i nauko-
wo–badawczà, a tak˝e szko∏y wy˝sze, placówki nauko-
we i naukowo–badawcze, obejmujàce swym zakresem
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dzia∏ania dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wià-
˝àce si´ z ochronà Êrodowiska, sà obowiàzane
uwzgl´dniaç w ustalanych programach oraz w swej
dzia∏alnoÊci badania dotyczàce zagadnieƒ ochrony
Êrodowiska i badania te rozwijaç.

Art. 80. Reklama lub inny rodzaj promocji towaru
lub us∏ugi nie powinny zawieraç treÊci propagujàcych
model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony Êro-
dowiska i zrównowa˝onego rozwoju, a w szczególno-
Êci wykorzystywaç obrazu dzikiej przyrody do promo-
wania produktów i us∏ug negatywnie wp∏ywajàcych na
Êrodowisko przyrodnicze.

Tytu∏ II

OCHRONA ZASOBÓW ÂRODOWISKA

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 81. 1. Ochrona zasobów Êrodowiska realizowa-
na jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczegól-
nych.

2. Szczegó∏owe zasady ochrony wód okreÊlajà
przepisy ustawy — Prawo wodne.

3. Szczegó∏owe zasady gospodarowania z∏o˝em
kopaliny i zwiàzanej z eksploatacjà z∏o˝a ochrony Êro-
dowiska okreÊlajà przepisy ustawy — Prawo geologicz-
ne i górnicze.

4. Szczegó∏owe zasady:

1) ochrony obszarów i obiektów o wartoÊciach przy-
rodniczych, krajobrazu, zwierzàt i roÊlin zagro˝o-
nych wygini´ciem oraz drzew, krzewów i zieleni —
okreÊlajà przepisy ustawy o ochronie przyrody,

2) ochrony lasów — okreÊlajà przepisy ustawy o la-
sach,

3) ochrony dziko wyst´pujàcych zwierzàt — okreÊlajà
przepisy ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U.  Nr 147, poz. 713, z 1997 r.
Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554,
Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401 oraz z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268), ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U.  z 1999 r. Nr 66,
poz. 750 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) i ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U.
Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778),

4) ochrony zwierzàt gospodarskich i domowych —
okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U.  Nr 111, poz. 724,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 21),

5) ochrony gruntów rolnych i leÊnych — okreÊlajà
przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U.  Nr 16, poz. 78,
z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160,

poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268).

Art. 82. Ochrona zasobów Êrodowiska jest realizo-
wana w szczególnoÊci poprzez:

1) okreÊlenie standardów jakoÊci Êrodowiska oraz
kontrol´ ich osiàgania, a tak˝e podejmowanie dzia-
∏aƒ s∏u˝àcych ich nieprzekraczaniu lub przywraca-
niu,

2) ograniczanie emisji, na zasadach okreÊlonych w ty-
tule III.

Art. 83. 1. OkreÊlajàc standardy jakoÊci Êrodowiska,
nale˝y kierowaç si´ skalà wyst´powania i rodzajem od-
dzia∏ywania substancji lub energii na Êrodowisko.

2. Standardy jakoÊci Êrodowiska mogà byç zró˝ni-
cowane w zale˝noÊci od obszarów i sà wyra˝ane jako
poziomy substancji lub energii.

Art. 84. 1. W celu doprowadzenia do przestrzegania
standardów jakoÊci Êrodowiska w przypadkach wska-
zanych ustawà lub przepisami szczególnymi, w drodze
aktu prawa miejscowego, tworzone sà programy. Pro-
gramy sà publikowane w wojewódzkich dziennikach
urz´dowych.

2. W programie ustala si´:

1) obszar obj´ty zakresem jego obowiàzywania,

2) naruszone standardy jakoÊci Êrodowiska wraz z po-
daniem zakresu naruszenia,

3) podstawowe kierunki i zakres dzia∏aƒ niezb´dnych
do przywracania standardów jakoÊci Êrodowiska,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych
dzia∏aƒ,

5) podmioty, do których skierowane sà obowiàzki
ustalone w programie,

6) w razie potrzeby dodatkowe obowiàzki podmiotów
korzystajàcych ze Êrodowiska, zwiàzane z ograni-
czaniem  oddzia∏ywania na Êrodowisko, polegajà-
ce na:

a) obowiàzku prowadzenia pomiarów wielkoÊci
emisji lub poziomów substancji lub energii
w Êrodowisku,

b) obowiàzku przekazywania, ze wskazanà cz´sto-
tliwoÊcià, wyników prowadzonych pomiarów
oraz informacji dotyczàcych przestrzegania wy-
magaƒ okreÊlonych w posiadanych pozwole-
niach,

c) ograniczeniu czasu obowiàzywania posiada-
nych przez dany podmiot pozwoleƒ, nie krócej
jednak ni˝ do 2 lat,

7) obowiàzki organów administracji, polegajàce na
przekazywaniu organowi przyjmujàcemu program
informacji o wydawanych decyzjach majàcych
wp∏yw na realizacj´ programu,
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8) sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji
programu i jego efektów.

3. Ustalenie treÊci programu dokonywane jest
w szczególnoÊci na podstawie:

1) oceny charakteru i zakresu aktualnego stanu Êrodo-
wiska, dokonanej zw∏aszcza na podstawie danych
paƒstwowego monitoringu Êrodowiska,

2) analizy mo˝liwych do zastosowania rozwiàzaƒ
o charakterze organizacyjnym, technicznym lub
ekonomicznym planowanych dzia∏aƒ, z uwzgl´d-
nieniem koniecznoÊci stosowania technologii,
o których mowa w art. 143, albo najlepszych do-
st´pnych technik,

3) analizy kosztów zastosowania proponowanych
Êrodków ochronnych, z uwzgl´dnieniem ich opty-
malizacji,

4) analizy charakteru obszarów ograniczonego u˝yt-
kowania, istniejàcych na terenie obj´tym progra-
mem, oraz zakresu wprowadzonych ograniczeƒ
w korzystaniu z tych obszarów.

4. Wyniki ocen i analiz, o których mowa w ust. 3, uj-
mowane sà w uzasadnieniu do programu, podlegajà-
cym udost´pnieniu na zasadach ustalonych w rozdzia-
le I w dziale IV w tytule I.

DZIA¸ II

Ochrona powietrza

Art. 85. Ochrona powietrza polega na zapewnieniu
jak najlepszej jego jakoÊci, w szczególnoÊci przez:

1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu po-
ni˝ej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach,

2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co
najmniej do dopuszczalnych, gdy nie sà one do-
trzymane.

Art. 86. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, z zastrze˝eniem ust. 3, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w po-
wietrzu,

2) alarmowe poziomy niektórych substancji w powie-
trzu, których nawet krótkotrwa∏e przekroczenie
mo˝e powodowaç zagro˝enie dla zdrowia ludzi,

3) warunki, w jakich ustala si´ poziom substancji, ta-
kie jak temperatura i ciÊnienie,

4) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalajàce na
jednoznacznà jej identyfikacj´,

5) okresy, dla których uÊrednia si´ wyniki pomiarów
— odr´bnie dla dopuszczalnych poziomów sub-

stancji i odr´bnie dla alarmowych poziomów sub-
stancji w powietrzu,

6) zró˝nicowane dopuszczalne poziomy substancji
w powietrzu dla:

a) terenu kraju, z wy∏àczeniem obszarów parków
narodowych i obszarów ochrony uzdrowisko-
wej,

b) obszarów parków narodowych,

c) obszarów ochrony uzdrowiskowej.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo-
gà zostaç ustalone:

1) dopuszczalna cz´stoÊç przekraczania,

2) czas obowiàzywania dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji dla terenu kraju, z wy∏àcze-
niem obszarów parków narodowych i obszarów
ochrony uzdrowiskowej, oraz dla tych obszarów.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, standardy za-
pachowej jakoÊci powietrza i metody oceny zapacho-
wej jakoÊci powietrza.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, usta-
lone zostanà:

1) dopuszczalny poziom substancji zapachowych
w powietrzu,

2) dopuszczalna cz´stoÊç przekraczania poziomu sub-
stancji zapachowych w powietrzu,

3) zró˝nicowane dopuszczalne cz´stoÊci przekracza-
nia poziomu substancji zapachowych w powietrzu
w zale˝noÊci od sposobu zagospodarowania tere-
nu i jakoÊci zapachu (neutralny, przyjemny, nie-
przyjemny),

4) okresy, dla których uÊrednia si´ wyniki pomiarów.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo-
˝e zostaç ustalony czas obowiàzywania standardów za-
pachowej jakoÊci powietrza.

Art. 87. 1. Oceny jakoÊci powietrza dokonuje si´
w strefach.

2. Stref´ stanowi:

1) aglomeracja o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 250
tysi´cy,

2) obszar powiatu niewchodzàcy w sk∏ad aglomeracji,
o której mowa w pkt 1.

Art. 88. 1. Oceny jakoÊci powietrza i obserwacji
zmian dokonuje si´ w ramach paƒstwowego monito-
ringu Êrodowiska.

2. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu
oceny jakoÊci powietrza w poszczególnych strefach
wojewoda dokonuje przynajmniej co pi´ç lat, z zastrze-
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˝eniem ust. 4, klasyfikacji stref, odr´bnie pod kàtem
poziomu ka˝dej substancji, wyodr´bniajàc strefy,
w których:

1) przekroczone sà poziomy dopuszczalne,

2) poziom substancji nie przekracza poziomu dopusz-
czalnego i jest wy˝szy od górnego progu oszaco-
wania,

3) poziom substancji nie przekracza górnego progu
oszacowania i jest wy˝szy od dolnego progu osza-
cowania,

4) poziom substancji nie przekracza dolnego progu
oszacowania.

3. Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza pro-
centowà cz´Êç dopuszczalnego poziomu substancji
w powietrzu okreÊlonà w przepisach wydanych na
podstawie art. 90 ust. 3.

4. Klasyfikacj´ pod kàtem poziomu okreÊlonej sub-
stancji przeprowadza si´ przed up∏ywem 5 lat, je˝eli od
poprzedniej klasyfikacji ca∏kowita krajowa iloÊç tej sub-
stancji wprowadzanej do powietrza ulegnie zmianie
o co najmniej 20%.

Art. 89. 1. Wojewoda co roku dokonuje oceny po-
ziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a nast´p-
nie dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom:

1) choçby jednej substancji przekracza poziom do-
puszczalny powi´kszony o margines tolerancji,

2) choçby jednej substancji mieÊci si´ pomi´dzy po-
ziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczal-
nym powi´kszonym o margines tolerancji,

3) substancji nie przekracza poziomu dopuszczalne-
go.

2. Przez margines tolerancji rozumie si´ okreÊlonà
w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 wartoÊç,
o którà przekroczenie dopuszczalnego poziomu sub-
stancji w powietrzu nie powoduje obowiàzku podj´cia
dzia∏aƒ, o których mowa w art. 91 ust. 1.

3. Je˝eli dla substancji nie zosta∏ okreÊlony margi-
nes tolerancji, to obszar, na którym poziom tej substan-
cji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny, zali-
cza si´ do strefy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, marginesy tolerancji
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji
w powietrzu.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4, usta-
lone zostanà:

1) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalajàce na
jednoznacznà jej identyfikacj´,

2) margines tolerancji, wyra˝ony jako malejàca war-
toÊç procentowa w stosunku do dopuszczalnego

poziomu substancji w powietrzu w kolejnych la-
tach.

Art. 90. 1. Wojewoda dokonuje oceny poziomu
substancji w powietrzu na podstawie pomiarów:

1) w aglomeracjach o liczbie mieszkaƒców wi´kszej
ni˝ 250 tysi´cy,

2) w innych strefach:

a) w których poziom substancji w powietrzu jest
wy˝szy od górnego progu oszacowania, a nie
przekracza poziomu dopuszczalnego,

b) w których poziom substancji w powietrzu prze-
kracza poziom dopuszczalny.

2. W przypadkach innych ni˝ wskazane w ust. 1
pkt 1 i 2 wojewoda mo˝e dokonaç oceny poziomu sub-
stancji w powietrzu na podstawie kombinacji pomia-
rów i metod modelowania albo samodzielnego stoso-
wania modelowania lub innych technik szacowania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposoby, metody
i zakres dokonywania oceny poziomów substancji
w powietrzu, górne i dolne progi oszacowania dla sub-
stancji o ustalonych poziomach dopuszczalnych oraz
metodyki referencyjne modelowania jakoÊci powie-
trza.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, usta-
lone zostanà:

1) zakresy wymaganych pomiarów, z podzia∏em na
pomiary ciàg∏e oraz okresowe w zale˝noÊci od po-
dzia∏u na strefy, o których mowa w ust. 1 i art. 88
ust. 2,

2) kryteria lokalizacji punktów poboru próbek sub-
stancji przy prowadzeniu pomiarów z uwagi na:

a) ochron´ zdrowia ludzi,

b) ochron´ roÊlin,

c) oddzia∏ywanie transportu,

3) minimalna liczba sta∏ych punktów pomiarowych
przy prowadzeniu pomiarów:

a) poziomów substancji w powietrzu wprowadza-
nych w sposób niezorganizowany lub z ma∏ych
instalacji,

b) poziomów substancji w powietrzu wprowadza-
nych z du˝ych instalacji,

c) poziomów substancji w powietrzu ze wzgl´du na
ochron´ roÊlin,

4) sposób wyboru punktów pomiarowych,

5) przypadki, gdy ocena jakoÊci powietrza mo˝e byç
dokonywana w oparciu o kombinacje metod po-
miarowych i modelowania oraz wy∏àcznie w opar-
ciu o metody modelowania lub inne metody szaco-
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wania w zale˝noÊci od podzia∏u na strefy, o których
mowa w ust. 1 i art. 88 ust. 2,

6) metodyki referencyjne.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo-
gà zostaç ustalone:

1) dopuszczalna cz´stoÊç przekraczania progów osza-
cowania,

2) sposób okreÊlania cz´stoÊci przekraczania progów
oszacowania.

Art. 91. 1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1
pkt 1, wojewoda, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwych
starostów, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, program
ochrony powietrza, majàcy na celu osiàgni´cie do-
puszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

2. Dla stref, w których zosta∏ przekroczony poziom
wi´cej ni˝ jednej substancji, sporzàdza si´ wspólny
program ochrony powietrza dotyczàcy wszystkich tych
substancji.

3. Je˝eli przyczyny wywo∏ujàce przekroczenie w
strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, wyst´-
pujà na terenie innego województwa ni˝ zlokalizowane
sà strefy, w∏aÊciwi wojewodowie wspó∏dzia∏ajà w spo-
rzàdzaniu programów, o których mowa w ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania, ja-
kim powinny odpowiadaç programy ochrony powie-
trza.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4, usta-
lone zostanà:

1) forma sporzàdzania programu,

2) niezb´dne cz´Êci sk∏adowe programu,

3) zakres zagadnieƒ, które powinny zostaç okreÊlone
i ocenione w programie.

Art. 92. 1. W przypadku ryzyka wyst´powania prze-
kroczeƒ dopuszczalnych lub alarmowych poziomów
substancji w powietrzu w danej strefie wojewoda, po
zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego starosty, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, plan dzia∏aƒ krótkoterminowych,
w którym ustala si´ dzia∏ania majàce na celu:

1) zmniejszenie ryzyka wystàpienia takich przekro-
czeƒ,

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistnia∏ych
przekroczeƒ.

2. Plan dzia∏aƒ krótkoterminowych powinien
w szczególnoÊci zawieraç:

1) list´ podmiotów korzystajàcych ze Êrodowiska,
obowiàzanych do ograniczenia lub zaprzestania
wprowadzania z instalacji gazów lub py∏ów do po-
wietrza,

2) sposób organizacji i ograniczeƒ lub zakazu ruchu
pojazdów i innych urzàdzeƒ nap´dzanych silnikami
spalinowymi,

3) sposób post´powania organów, instytucji i pod-
miotów korzystajàcych ze Êrodowiska oraz zacho-
wania si´ obywateli w przypadku wystàpienia
przekroczeƒ,

4) okreÊlenie trybu i sposobu og∏aszania o zaistnieniu
przekroczeƒ.

3. Przepisów ust. 1 i 2 oraz art. 93 w zakresie obo-
wiàzku okreÊlania planu dzia∏aƒ krótkoterminowych
w przypadku wystàpienia przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów substancji w powietrzu oraz obowiàz-
ku wdra˝ania tych planów nie stosuje si´ do stref,
o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do
substancji, których poziomy sà przekroczone.

Art. 93. 1. Wojewoda niezw∏ocznie powiadamia
spo∏eczeƒstwo oraz podmioty, o których mowa
w art. 92 ust. 2 pkt 1, w sposób zwyczajowo przyj´ty na
danym terenie, o ryzyku wystàpienia przekroczeƒ do-
puszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
w powietrzu albo o wystàpieniu takich przekroczeƒ.

2. Powiadomienie powinno zawieraç w szczególno-
Êci:

1) dat´, godzin´ i obszar, na którym wystàpi∏o ryzyko
przekroczenia albo przekroczenie, oraz przyczyny
tego stanu,

2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu
∏àcznie z przyczynami tych zmian, obszaru, którego
dotyczy, oraz czasu trwania przekroczenia albo ry-
zyka jego wystàpienia,

3) wskazanie grup ludnoÊci wra˝liwych na przekrocze-
nie oraz Êrodki ostro˝noÊci, które majà byç przez
nie podj´te,

4) informacj´ o obowiàzujàcych ograniczeniach i in-
nych Êrodkach zaradczych.

Art. 94. 1. Wojewoda przekazuje G∏ównemu In-
spektorowi Ochrony Ârodowiska:

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

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

3) wyniki oceny poziomów substancji w powietrzu
i wyniki klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89,

4) informacje o stwierdzonych przekroczeniach alar-
mowych poziomów substancji w powietrzu, o któ-
rych mowa w art. 93.

2. Wojewoda przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw Êrodowiska informacj´ o programach ochro-
ny powietrza, o których mowa w art. 91.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób przekazywa-
nia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.
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4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, usta-
lone zostanà:

1) terminy przekazywania informacji,

2) forma przekazywanych informacji,

3) uk∏ad przekazywanych informacji,

4) wymagane techniki przekazywania informacji.

Art. 95. 1. Na obszarze, na którym istnieje przekro-
czenie dopuszczalnego poziomu substancji w powie-
trzu, w odniesieniu do przedsi´wzi´cia mogàcego zna-
czàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym mowa
w art. 51 ust. 1, wojewoda mo˝e, w drodze decyzji, na-
∏o˝yç na podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, który
prowadzi dzia∏alnoÊç powodujàcà wprowadzanie sub-
stancji do powietrza, obowiàzek prowadzenia pomia-
rów poziomów tej substancji w powietrzu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot
obowiàzany jest przechowywaç wyniki pomiarów
przez 5 lat od zakoƒczenia roku kalendarzowego, które-
go dotyczà.

3. Post´powanie w przedmiocie wydania decyzji,
o której mowa w ust. 1, wszczyna si´ z urz´du.

Art. 96. Wojewoda mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
w celu zapobie˝enia negatywnemu oddzia∏ywaniu na
Êrodowisko lub na dobra kultury okreÊliç dla terenu
województwa bàdê jego cz´Êci rodzaje lub jakoÊç paliw
dopuszczonych do stosowania, a tak˝e sposób realiza-
cji i kontroli tego obowiàzku.

DZIA¸ III

Ochrona wód

Art. 97. 1. Ochrona wód polega na zapewnieniu ich
jak najlepszej jakoÊci, w tym utrzymywaniu iloÊci wo-
dy na poziomie zapewniajàcym ochron´ równowagi
biologicznej, w szczególnoÊci przez:

1) utrzymywanie jakoÊci wód powy˝ej albo co naj-
mniej na poziomie wymaganym w przepisach,

2) doprowadzanie jakoÊci wód co najmniej do wyma-
ganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osià-
gni´ty.

2. Poziom jakoÊci wód jest okreÊlany z uwzgl´dnie-
niem iloÊci substancji i energii w wodach oraz stopnia
zdolnoÊci funkcjonowania ekosystemów wodnych.

Art. 98. 1. Wody podziemne i obszary ich zasilania
podlegajà ochronie polegajàcej w szczególnoÊci na:

1) zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód po-
przez ograniczenie oddzia∏ywania na obszary ich
zasilania,

2) utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód.

2. Do celów, o których mowa w ust. 1, tworzy si´
w szczególnoÊci, na zasadach okreÊlonych ustawà —

Prawo wodne, obszary ochronne zbiorników wód pod-
ziemnych.

3. Je˝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
wody podziemne przeznacza si´ na zaspokojenie po-
trzeb bytowych ludzi.

Art. 99. 1. Organy administracji planujà i realizujà
dzia∏ania w zakresie ochrony poziomu jakoÊci wód
uwzgl´dniajàce obszary zlewni hydrograficznych.

2. Na potrzeby ochrony wód okreÊlane sà warunki
korzystania z wód dorzecza.

3. Integralnà cz´Êç warunków korzystania z wód
dorzecza stanowià programy ochrony wód dla obsza-
rów, na których poziomy jakoÊci wód nie sà osiàgni´-
te.

Art. 100. 1. Przy planowaniu i realizacji przedsi´-
wzi´cia powinny byç stosowane rozwiàzania, które
ograniczà zmian´ stosunków wodnych do rozmiarów
niezb´dnych ze wzgl´du na specyfik´ przedsi´wzi´cia.

2. Je˝eli konieczna jest czasowa zmiana stosunków
wodnych, jest ona dopuszczalna wy∏àcznie w okresie
niezb´dnym.

3. Ka˝dy, kto czasowo doprowadzi∏ do zmiany sto-
sunków wodnych, jest obowiàzany do podj´cia dzia∏aƒ
w celu ich przywrócenia, gdy zmiana ta przestanie byç
niezb´dna.

DZIA¸ IV

Ochrona powierzchni ziemi

Art. 101. Ochrona powierzchni ziemi polega na za-
pewnieniu jak najlepszej jej jakoÊci, w szczególnoÊci
poprzez:

1) racjonalne gospodarowanie,

2) zachowanie wartoÊci przyrodniczych,

3) zachowanie mo˝liwoÊci produkcyjnego wykorzy-
stania,

4) ograniczanie zmian naturalnego ukszta∏towania,

5) utrzymanie jakoÊci gleby i ziemi powy˝ej lub co naj-
mniej na poziomie wymaganych standardów,

6) doprowadzenie jakoÊci gleby i ziemi co najmniej do
wymaganych standardów, gdy nie sà one dotrzy-
mane,

7) zachowanie wartoÊci kulturowych, z uwzgl´dnie-
niem archeologicznych dóbr kultury.

Art. 102. 1. W∏adajàcy powierzchnià ziemi, na któ-
rej wyst´puje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo
niekorzystne przekszta∏cenie naturalnego ukszta∏towa-
nia terenu, jest obowiàzany, z zastrze˝eniem ust. 2—5,
do przeprowadzenia ich rekultywacji.
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2. Je˝eli w∏adajàcy powierzchnià ziemi wyka˝e, i˝
zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne
przekszta∏cenie naturalnego ukszta∏towania terenu,
dokonane po dniu obj´cia przez niego w∏adania, spo-
wodowa∏ inny wskazany podmiot, to obowiàzek rekul-
tywacji spoczywa na tym podmiocie.

3. Je˝eli zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo nie-
korzystne przekszta∏cenie terenu odby∏o si´ za zgodà
lub wiedzà w∏adajàcego powierzchnià ziemi, jest on
obowiàzany do ich rekultywacji solidarnie ze sprawcà.

4. Starosta dokonuje rekultywacji, je˝eli:

1) podmiot, który spowodowa∏ zanieczyszczenie gle-
by lub ziemi albo niekorzystne przekszta∏cenie na-
turalnego ukszta∏towania terenu, nie dysponuje
prawami do powierzchni ziemi, pozwalajàcymi na
jej przeprowadzenie, lub

2) nie mo˝na wszczàç post´powania egzekucyjnego
dotyczàcego obowiàzku rekultywacji albo egzeku-
cja okaza∏a si´ bezskuteczna, lub

3) zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne
przekszta∏cenie naturalnego ukszta∏towania terenu
nastàpi∏o w wyniku kl´ski ˝ywio∏owej.

5. Starosta dokonuje rekultywacji tak˝e wówczas,
gdy z uwagi na zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi lub
mo˝liwoÊç zaistnienia nieodwracalnych szkód w Êro-
dowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
koszty rekultywacji ponosi podmiot, który spowodo-
wa∏ zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne
przekszta∏cenie naturalnego ukszta∏towania terenu. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, koszty 
rekultywacji ponosi w∏adajàcy powierzchnià ziemi;
przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

8. Obowiàzek poniesienia kosztów rekultywacji, ich
wysokoÊç oraz sposób uiszczenia okreÊla, w drodze de-
cyzji, starosta.

9. Do nale˝noÊci z tytu∏u obowiàzku uiszczenia
kosztów, o których mowa w ust. 6—8, stosuje si´ prze-
pisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U.  Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42,
poz. 475), z tym ̋ e uprawnienia organów podatkowych
przys∏ugujà staroÊcie.

Art. 103. 1. Rekultywacja w zwiàzku z niekorzyst-
nym przekszta∏ceniem naturalnego ukszta∏towania te-
renu polega na jego przywróceniu do stanu poprzed-
niego.

2. Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi
polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego
standardami jakoÊci.

3. Standard jakoÊci okreÊla zawartoÊç niektórych
substancji w glebie albo ziemi, poni˝ej których ˝adna
z funkcji pe∏nionych przez powierzchni´ ziemi nie jest
naruszona.

4. Funkcj´ pe∏nionà przez powierzchni´ ziemi oce-
nia si´ na podstawie jej faktycznego zagospodarowa-
nia i wykorzystania gruntu, chyba ˝e inna funkcja wy-
nika z planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 104. Gleba i ziemia u˝ywane do prac ziemnych,
w tym u˝ywane do tego celu osady pochodzàce z dna
zbiorników powierzchniowych wód stojàcych lub wód
p∏ynàcych, nie mogà przekraczaç standardów jakoÊci,
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 105.

Art. 105. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa, w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli standardy jakoÊci gleby,

2) mo˝e okreÊliç standardy jakoÊci ziemi.

2. W rozporzàdzeniach, o których mowa w ust. 1,
zostanà uwzgl´dnione:

1) grupy rodzajów gruntów — wed∏ug kryterium ich
funkcji aktualnej lub planowanej,

2) standardy jakoÊci gleby lub ziemi jako zawartoÊci
niektórych substancji w glebie albo ziemi, zró˝ni-
cowane dla poszczególnych grup rodzajów grun-
tów oraz z uwagi na wodoprzepuszczalnoÊç i g∏´-
bokoÊç.

3. W rozporzàdzeniach, o których mowa w ust. 1,
mogà zostaç ustalone:

1) standardy jakoÊci gleby albo ziemi, u˝ywanych do
okreÊlonych prac ziemnych, w tym u˝ywanych do
tego celu osadów pochodzàcych z dna zbiorników
powierzchniowych wód stojàcych lub wód p∏ynà-
cych,

2) referencyjne metodyki wykonywania badania jako-
Êci gleby lub ziemi,

3) referencyjne metodyki modelowania rozprzestrze-
niania substancji w glebie i ziemi. 

Art. 106. 1. Obowiàzany do rekultywacji powinien,
z zastrze˝eniem art. 108, uzgodniç jej warunki z orga-
nem ochrony Êrodowiska.

2. Uzgodnienie nast´puje w drodze decyzji okreÊla-
jàcej zakres, sposób i termin zakoƒczenia rekultywacji.

3. We wniosku o uzgodnienie nale˝y wskazaç:

1) obszar wymagajàcy rekultywacji,

2) funkcje pe∏nione przez wymagajàcà rekultywacji
powierzchni´ ziemi,

3) planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin
jej zakoƒczenia. 
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Art. 107. 1. Na obszarze, na którym istnieje przekro-
czenie standardów jakoÊci gleby lub ziemi, starosta
mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç na w∏adajàcy po-
wierzchnià ziemi podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska,
obowiàzany do rekultywacji, obowiàzek prowadzenia
pomiarów zawartoÊci substancji w glebie lub ziemi.
Podmiot obowiàzany jest w tym przypadku przecho-
wywaç wyniki pomiarów przez 5 lat od zakoƒczenia ro-
ku kalendarzowego, którego dotyczà.

2. Post´powanie w przedmiocie wydania decyzji,
o której mowa w ust. 1, wszczyna si´ z urz´du.

Art. 108. 1. W przypadkach, o których mowa w
art. 102 ust. 4 i 5, starosta okreÊla, w drodze decyzji, za-
kres, sposób oraz termin rozpocz´cia i zakoƒczenia re-
kultywacji.

2. W∏adajàcy powierzchnià ziemi obowiàzany jest
umo˝liwiç prowadzenie rekultywacji z zachowaniem
warunków okreÊlonych w decyzji, o której mowa
w ust. 1. 

3. Post´powanie w przedmiocie wydania decyzji,
o której mowa w ust. 1, wszczyna si´ z urz´du.

Art. 109. 1. Oceny jakoÊci gleby i ziemi oraz obser-
wacji zmian dokonuje si´ w ramach paƒstwowego mo-
nitoringu Êrodowiska.

2. Starosta prowadzi okresowe badania jakoÊci gle-
by i ziemi.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób pro-
wadzenia badaƒ, o których mowa w ust. 2.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) sposób wyboru punktów poboru próbek,

2) wymagana cz´stotliwoÊç pobierania próbek.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo-
gà zostaç ustalone sposoby prezentacji wyników ba-
daƒ.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia standar-
dów jakoÊci gleby lub ziemi wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska przekazuje staroÊcie wyniki po-
miarów.

Art. 110. Starosta prowadzi, aktualizowany corocz-
nie, rejestr zawierajàcy informacje o terenach, na któ-
rych stwierdzono przekroczenie standardów jakoÊci
gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na
których obowiàzek rekultywacji obcià˝a starost´.

Art. 111. 1. KolejnoÊç realizowania przez starost´
zadaƒ w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi okre-
Êlajà powiatowe programy ochrony Êrodowiska.

2. Starosta mo˝e przeprowadziç rekultywacj´ po-
wierzchni ziemi pomimo nieuj´cia zadania w progra-

mie, o którym mowa w ust. 1, je˝eli stwierdzi, i˝ nie-
przeprowadzenie rekultywacji spowoduje pogorszenie
stanu Êrodowiska w znacznych rozmiarach lub zagro-
˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi.

DZIA¸ V

Ochrona przed ha∏asem

Art. 112. Ochrona przed ha∏asem polega na zapew-
nieniu jak najlepszego stanu akustycznego Êrodowi-
ska, w szczególnoÊci poprzez:

1) utrzymanie poziomu ha∏asu poni˝ej dopuszczalne-
go lub co najmniej na tym poziomie,

2) zmniejszanie poziomu ha∏asu co najmniej do do-
puszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Art. 113. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dopuszczal-
ne poziomy ha∏asu w Êrodowisku.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone:

1) zró˝nicowane poziomy ha∏asu dla poszczególnych
rodzajów terenów przeznaczonych:

a) pod zabudow´ mieszkaniowà,

b) pod szpitale i domy opieki spo∏ecznej,

c) pod budynki zwiàzane ze sta∏ym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i m∏odzie˝y, 

d) na cele uzdrowiskowe,

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza mia-
stem,

2) poziomy ha∏asu z uwzgl´dnieniem rodzaju obiektu
lub dzia∏alnoÊci b´dàcej êród∏em ha∏asu,

3) poziomy ha∏asu dla pory dnia oraz pory nocy,

4) okresy, do których odnoszà si´ poziomy ha∏asu, ja-
ko czas odniesienia.

Art. 114. 1. Przy sporzàdzaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ró˝nicujàc tereny
o ró˝nych funkcjach lub ró˝nych zasadach zagospoda-
rowania, wskazuje si´, które z nich nale˝à do poszcze-
gólnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113
ust. 2 pkt 1.

2. Je˝eli teren mo˝e byç zaliczony do kilku rodzajów
terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uzna-
je si´, ˝e nale˝y do terenu, dla którego dopuszczalny
poziom ha∏asu jest najni˝szy.

Art. 115. W razie braku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego organ administracji
w∏aÊciwy do wydania decyzji o ustaleniu warunków za-
budowy i zagospodarowania terenu ocenia, na podsta-
wie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania
nieruchomoÊci sàsiednich, czy teren, na którym planu-
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je si´ przedsi´wzi´cie, nale˝y do rodzajów terenu,
o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1; przepisy art. 114
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 116. 1. Rada powiatu, w drodze uchwa∏y, z za-
strze˝eniem ust. 2 i 4, ograniczy lub zaka˝e u˝ywania
jednostek p∏ywajàcych lub niektórych ich rodzajów na
okreÊlonych zbiornikach powierzchniowych wód stojà-
cych oraz wodach p∏ynàcych, je˝eli jest to konieczne do
zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych
na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno–wy-
poczynkowe.

2. Na Êródlàdowych wodach ˝eglownych ograni-
czenia i zakazy wprowadza, w drodze rozporzàdzenia,
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo-
stanà ustalone:

1) nazwa lub inne okreÊlenie cieku lub zbiornika wod-
nego albo jego cz´Êci, na których obowiàzujà ogra-
niczenia lub zakazy,

2) rodzaje jednostek p∏ywajàcych, których dotyczà za-
kazy lub ograniczenia, które mogà byç charaktery-
zowane poprzez:

a) przeznaczenie jednostki,

b) parametry techniczne, takie jak wielkoÊç i rodzaj
nap´du,

3) zakazy i ograniczenia dotyczàce u˝ywania jedno-
stek odpowiednio w okresie roku, dni tygodnia lub
doby.

4. Ograniczenia nie mogà dotyczyç jednostek p∏y-
wajàcych, których u˝ycie jest konieczne do celów bez-
pieczeƒstwa publicznego lub do utrzymania cieków
i zbiorników wodnych.

Art. 117. 1. Oceny stanu akustycznego Êrodowiska
i obserwacji zmian dokonuje si´ w ramach paƒstwo-
wego monitoringu Êrodowiska.

2. Oceny stanu akustycznego Êrodowiska dokonuje
si´ obowiàzkowo dla:

1) aglomeracji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 100
tysi´cy,

2) terenów poza aglomeracjami, o których mowa
w art. 179 ust. 1.

3. Powiatowy program ochrony Êrodowiska mo˝e
okreÊlaç inne ni˝ wymienione w ust. 2 tereny, dla któ-
rych dokonywana b´dzie ocena stanu akustycznego
Êrodowiska.

Art. 118. 1. Na potrzeby oceny stanu akustycznego
Êrodowiska, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1
i ust. 3, starosta sporzàdza, co 5 lat, mapy akustyczne,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Sporzàdzajàc map´ akustycznà, starosta
uwzgl´dnia informacje wynikajàce z map akustycz-
nych, o których mowa w art. 179 ust. 1.

3. Mapa, o której mowa w ust. 1, powinna sk∏adaç
si´ z cz´Êci opisowej i cz´Êci graficznej.

4. Cz´Êç opisowa powinna zawieraç w szczególno-
Êci:

1) charakterystyk´ obszaru podlegajàcego ocenie,

2) identyfikacj´ i charakterystyk´ êróde∏ ha∏asu,

3) uwarunkowania akustyczne wynikajàce z miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego,

4) metody wykorzystane do dokonania oceny,

5) zestawienie wyników badaƒ,

6) identyfikacj´ terenów zagro˝onych ha∏asem,

7) liczb´ ludnoÊci zagro˝onej ha∏asem,

8) analiz´ trendów zmian stanu akustycznego Êrodo-
wiska,

9) wnioski dotyczàce dzia∏aƒ w zakresie ochrony
przed ha∏asem.

5. Cz´Êç graficzna powinna zawieraç w szczególno-
Êci:

1) map´ charakteryzujàcà ha∏as emitowany z poszcze-
gólnych êróde∏,

2) map´ stanu akustycznego Êrodowiska, z zaznacze-
niem terenów, na których wyst´puje przekroczenie
dopuszczalnych poziomów ha∏asu, z odniesieniem
do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego,

3) map´ terenów zagro˝onych ha∏asem,

4) map´ przedstawiajàcà przewidywane rezultaty
dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 4 pkt 9.

6. Przez teren zagro˝ony ha∏asem rozumie si´ te-
ren, dla którego przekroczone sà poziomy ha∏asu
w stopniu wymagajàcym podj´cia przedsi´wzi´ç
ochronnych w pierwszej kolejnoÊci.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wartoÊci progowe pozio-
mów ha∏asu, których przekroczenie powoduje zalicze-
nie obszaru, na którym poziom ha∏asu przekracza po-
ziom dopuszczalny, do kategorii terenu zagro˝onego
ha∏asem.

8. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 7, zo-
stanà ustalone:

1) wartoÊci progowe poziomów ha∏asu na terenach
przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 113
ust. 2 pkt 1,
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2) wartoÊci progowe poziomów ha∏asu z uwzgl´dnie-
niem rodzaju obiektu lub dzia∏alnoÊci b´dàcej êró-
d∏em ha∏asu,

3) wartoÊci progowe poziomów ha∏asu dla pory dnia
oraz pory nocy,

4) okresy, do których odnoszà si´ wartoÊci progowe
poziomów ha∏asu jako czas odniesienia.

Art. 119. 1. Dla terenów, na których poziom ha∏asu
przekracza poziom dopuszczalny, tworzy si´ programy
dzia∏aƒ, których celem jest dostosowanie poziomu ha-
∏asu do dopuszczalnego.

2. Dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2
pkt 1 i ust. 3, programy uchwala rada powiatu, a dla te-
renów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, progra-
my okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wojewoda.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania, ja-
kim powinien odpowiadaç program ochrony Êrodowi-
ska przed ha∏asem.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) forma sporzàdzania programu,

2) niezb´dne cz´Êci sk∏adowe programu,

3) zakres zagadnieƒ, które powinny zostaç okreÊlone
i ocenione w programie,

4) sposób ustalania harmonogramu planowanych
dzia∏aƒ dla poszczególnych terenów z wykorzysta-
niem wskaêników charakteryzujàcych wielkoÊç
przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha∏asu
i liczb´ mieszkaƒców na danym terenie.

Art. 120. Starosta przekazuje, niezw∏ocznie po spo-
rzàdzeniu, zarzàdowi województwa, wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony Êrodowiska oraz wojewódzkie-
mu inspektorowi sanitarnemu mapy akustyczne, o któ-
rych mowa w art. 118.

DZIA¸ VI

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Art. 121. Ochrona przed polami elektromagnetycz-
nymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
Êrodowiska poprzez:

1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych
poni˝ej dopuszczalnych lub co najmniej na tych po-
ziomach,

2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych
co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie sà one do-
trzymane.

Art. 122. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dopuszczal-

ne poziomy pól elektromagnetycznych w Êrodowisku
oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych pozio-
mów.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone:

1) zró˝nicowane poziomy pól elektromagnetycznych
dla:

a) terenów przeznaczonych pod zabudow´ miesz-
kaniowà,

b) miejsc dost´pnych dla ludnoÊci,

2) zakresy cz´stotliwoÊci pól elektromagnetycznych,
dla których okreÊla si´ parametry fizyczne, charak-
teryzujàce oddzia∏ywanie pól elektromagnetycz-
nych na Êrodowisko, do których odnoszà si´ pozio-
my pól elektromagnetycznych,

3) dopuszczalne wartoÊci parametrów fizycznych,
o których mowa w pkt 2, dla poszczególnych zakre-
sów cz´stotliwoÊci, do których odnoszà si´ pozio-
my pól elektromagnetycznych.

3. Sposoby sprawdzania dotrzymania poziomów,
o których mowa w ust. 1, okreÊlone zostanà przez
wskazanie metod:

1) wykonywania pomiarów poziomów pól elektroma-
gnetycznych w Êrodowisku dla poszczególnych za-
kresów cz´stotliwoÊci, o których mowa w ust. 2,

2) wyznaczania poziomów pól elektromagnetycznych,
je˝eli w Êrodowisku wyst´pujà pola elektromagne-
tyczne o cz´stotliwoÊciach z ró˝nych zakresów,
o których mowa w ust. 2.

Art. 123. 1. Oceny poziomów pól elektromagne-
tycznych w Êrodowisku i obserwacji zmian dokonuje
si´ w ramach paƒstwowego monitoringu Êrodowiska.

2. Wojewoda prowadzi okresowe badania kontrol-
ne poziomów pól elektromagnetycznych w Êrodowi-
sku.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób pro-
wadzenia badaƒ, o których mowa w ust. 2.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) sposób wyboru punktów pomiarowych,

2) wymagana cz´stotliwoÊç prowadzenia pomiarów.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo-
gà zostaç ustalone sposoby prezentacji wyników po-
miarów.

Art. 124. Wojewoda prowadzi, aktualizowany co-
rocznie, rejestr zawierajàcy informacje o terenach, na
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w Êrodowisku,
z wyszczególnieniem przekroczeƒ dotyczàcych:
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1) terenów przeznaczonych pod zabudow´ mieszka-
niowà,

2) miejsc dost´pnych dla ludnoÊci.

DZIA¸ VII

Ochrona kopalin

Art. 125. Z∏o˝a kopalin podlegajà ochronie polega-
jàcej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami
oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym ko-
palin towarzyszàcych.

Art. 126. 1. Eksploatacj´ z∏o˝a kopaliny prowadzi
si´ w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastoso-
waniu Êrodków ograniczajàcych szkody w Êrodowisku
i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospo-
darowania kopaliny.

2. Podejmujàcy eksploatacj´ z∏ó˝ kopaliny lub pro-
wadzàcy t´ eksploatacj´ jest obowiàzany przedsi´braç
Êrodki niezb´dne do ochrony zasobów z∏o˝a, jak rów-
nie˝ do ochrony powierzchni ziemi oraz wód po-
wierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowa-
dziç rekultywacj´ terenów poeksploatacyjnych oraz
przywracaç do w∏aÊciwego stanu inne elementy przy-
rodnicze.

DZIA¸ VIII

Ochrona zwierzàt oraz roÊlin

Art. 127. 1. Ochrona zwierzàt oraz roÊlin polega na:

1) zachowaniu cennych ekosystemów, ró˝norodnoÊci
biologicznej i utrzymaniu równowagi przyrodni-
czej,

2) tworzeniu warunków prawid∏owego rozwoju
i optymalnego spe∏niania przez zwierz´ta i roÊlin-
noÊç funkcji biologicznej w Êrodowisku,

3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych od-
dzia∏ywaƒ na Êrodowisko, które mog∏yby nieko-
rzystnie wp∏ywaç na zasoby oraz stan zwierzàt oraz
roÊlin,

4) zapobieganiu zagro˝eniom naturalnych komplek-
sów i tworów przyrody.

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, jest realizowa-
na w szczególnoÊci poprzez:

1) obejmowanie ochronà obszarów i obiektów cen-
nych przyrodniczo,

2) ustanawianie ochrony gatunków zwierzàt oraz ro-
Êlin,

3) ograniczanie mo˝liwoÊci pozyskiwania dziko wy-
st´pujàcych zwierzàt oraz roÊlin,

4) odtwarzanie populacji zwierzàt i stanowisk roÊlin
oraz zapewnianie reprodukcji dziko wyst´pujàcych
zwierzàt oraz roÊlin,

5) zabezpieczanie lasów i zadrzewieƒ przed zanie-
czyszczeniem i po˝arami,

6) ograniczanie mo˝liwoÊci wycinania drzew i krze-
wów oraz likwidacji terenów zieleni,

7) zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupieƒ ro-
ÊlinnoÊci, zw∏aszcza gdy przemawiajà za tym po-
trzeby ochrony gleby, zwierzàt, kszta∏towania kli-
matu oraz inne potrzeby zwiàzane z zapewnieniem
ró˝norodnoÊci biologicznej, równowagi przyrodni-
czej i zaspokajania potrzeb rekreacyjno-wypoczyn-
kowych ludzi,

8) nadzorowanie wprowadzania do Êrodowiska orga-
nizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Art. 128. 1. Ochron´ zwierzàt oraz roÊlin na poligo-
nach w toku szkolenia Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, zwanych dalej „Si∏ami Zbrojnymi”, zapewnia
si´ poprzez:

1) sytuowanie obiektów poligonowych na terenach
o ma∏ej wartoÊci przyrodniczej,

2) oznaczanie na terenach szkoleniowych obszarów
o walorach przyrodniczych, takich jak miejsca l´-
gowe zwierzàt oraz ptaków, stanowiska roÊlin
poddanych ochronie, oraz wprowadzanie na nich
stosownych ograniczeƒ dzia∏alnoÊci szkolenio-
wej,

3) stosowanie rozwiàzaƒ organizacyjnych i technicz-
nych ograniczajàcych szkody oraz sukcesywne
usuwanie szkód,

4) przeprowadzanie instrukta˝u szkolonych ˝o∏nierzy
co do zasad post´powania na terenie poligonu
w zwiàzku z ograniczeniami wynikajàcymi z ochro-
ny zwierzàt oraz roÊlin.

2. Zasady ochrony zwierzàt oraz roÊlin na terenach
poligonów uwzgl´dnia si´ w instrukcjach szkolenio-
wych dla poligonów.

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady sporzà-
dzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia
wymogów ochrony zwierzàt oraz roÊlin w toku szkole-
nia Si∏ Zbrojnych na poligonach.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà uwzgl´dnione:

1) zagadnienia zawarte w instrukcji szkoleniowej,
w ramach których nale˝y uwzgl´dniç wymagania
ochrony zwierzàt oraz roÊlin,

2) sposób uwzgl´dniania poszczególnych wymagaƒ
ochrony zwierzàt oraz roÊlin,

3) uwarunkowania dotyczàce usytuowania poligo-
nów oraz specyfiki ich funkcjonowania, które nale-
˝y uwzgl´dniç przy okreÊlaniu wymagaƒ ochrony
zwierzàt oraz roÊlin.
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5. W razie udost´pniania poligonów jednostkom si∏
zbrojnych paƒstw obcych przepisy ust. 1—4 stosuje si´
odpowiednio.

DZIA¸ IX

Ograniczanie sposobu korzystania 
z nieruchomoÊci w zwiàzku 

z ochronà Êrodowiska

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 129. 1. Je˝eli w zwiàzku z ograniczeniem spo-
sobu korzystania z nieruchomoÊci korzystanie z niej
lub z jej cz´Êci w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem sta∏o si´ niemo˝li-
we lub istotnie ograniczone, w∏aÊciciel nieruchomoÊci
mo˝e ˝àdaç wykupienia nieruchomoÊci lub jej cz´Êci.

2. W zwiàzku z ograniczeniem sposobu korzystania
z nieruchomoÊci jej w∏aÊciciel mo˝e ˝àdaç odszkodo-
wania za poniesionà szkod´; szkoda obejmuje równie˝
zmniejszenie wartoÊci nieruchomoÊci.

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przys∏u-
guje równie˝ u˝ytkownikowi wieczystemu nierucho-
moÊci, a roszczenie, o którym mowa w ust. 2, tak˝e
osobie, której przys∏uguje prawo rzeczowe do nieru-
chomoÊci.

4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1—3, mo˝-
na wystàpiç w okresie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia lub aktu prawa miejscowego powodujà-
cego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomo-
Êci.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1—4, nie
stosuje si´ przepisów ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, dotyczàcych roszczeƒ z tytu∏u ograni-
czenia sposobu korzystania z nieruchomoÊci.

Rozdzia∏ 2

Ograniczenia zwiàzane z ochronà zasobów 
Êrodowiska

Art. 130. 1. Ograniczenie sposobu korzystania z nie-
ruchomoÊci w zwiàzku z ochronà zasobów Êrodowiska
mo˝e nastàpiç przez:

1) poddanie ochronie obszarów lub obiektów na pod-
stawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

2) zatwierdzenie warunków korzystania z wód dorze-
cza lub ustanowienia obszarów ochronnych zbior-
ników wód podziemnych na podstawie przepisów
ustawy — Prawo wodne.

2. Przepis ust. 1 nie wyklucza mo˝liwoÊci ogranicze-
nia sposobu korzystania z nieruchomoÊci w celu
ochrony zasobów Êrodowiska na podstawie przepisów
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 131. 1. W razie ograniczenia sposobu korzysta-
nia z nieruchomoÊci, o którym mowa w art. 130 ust. 1,

na ̋ àdanie poszkodowanego w∏aÊciwy starosta ustala,
w drodze decyzji, wysokoÊç odszkodowania; decyzja
jest niezaskar˝alna. 

2. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodo-
wania mo˝e w terminie 30 dni od dnia dor´czenia jej
decyzji, o której mowa w ust. 1, wnieÊç powództwo do
sàdu powszechnego. Droga sàdowa przys∏uguje tak˝e
w razie niewydania decyzji przez w∏aÊciwy organ w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia zg∏oszenia ˝àdania przez po-
szkodowanego.

3. Wystàpienie na drog´ sàdowà nie wstrzymuje
wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1.

Art. 132. Do ˝àdania wykupu nieruchomoÊci
w przypadkach ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomoÊci, o których mowa w art. 130 ust. 1, sto-
suje si´ odpowiednio zasady i tryb okreÊlone w usta-
wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moÊciami (Dz. U.  z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

Art. 133. Ustalenie wysokoÊci odszkodowania oraz
ceny wykupu nieruchomoÊci nast´puje po uzyskaniu
opinii rzeczoznawcy majàtkowego, okreÊlajàcej war-
toÊç nieruchomoÊci wed∏ug zasad i trybu okreÊlonych
w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi.

Art. 134. Obowiàzanymi do wyp∏aty odszkodowa-
nia lub wykupu nieruchomoÊci sà:

1) w∏aÊciwa jednostka samorzàdu terytorialnego —
je˝eli ograniczenie sposobu korzystania z nieru-
chomoÊci nastàpi∏o w wyniku uchwalenia aktu pra-
wa miejscowego przez organ samorzàdu teryto-
rialnego,

2) reprezentowany przez wojewod´ Skarb Paƒstwa —
je˝eli ograniczenie sposobu korzystania z nieru-
chomoÊci nastàpi∏o w wyniku wydania rozporzà-
dzenia Rady Ministrów, w∏aÊciwego ministra albo
wojewody.

Rozdzia∏ 3

Obszary ograniczonego u˝ytkowania

Art. 135. 1. Je˝eli z post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko, z analizy porealizacyjnej
albo z przeglàdu ekologicznego wynika, ˝e mimo za-
stosowania dost´pnych rozwiàzaƒ technicznych, tech-
nologicznych i organizacyjnych nie mogà byç dotrzy-
mane standardy jakoÊci Êrodowiska poza terenem za-
k∏adu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni Êcieków,
sk∏adowiska odpadów komunalnych, kompostowni,
trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroener-
getycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radiona-
wigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy si´ obszar ograni-
czonego u˝ytkowania.

2. Obszar ograniczonego u˝ytkowania dla przed-
si´wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodo-
wisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, tworzy
wojewoda w drodze rozporzàdzenia, okreÊlajàc grani-
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ce obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia te-
renu, wymagania techniczne dotyczàce budynków
oraz sposób korzystania z terenu wynikajàcy z post´-
powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko lub analizy porealizacyjnej albo przeglàdu ekolo-
gicznego.

3. Obszar ograniczonego u˝ytkowania dla przedsi´-
wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowi-
sko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, tworzy rada
powiatu w drodze uchwa∏y; przepisy ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.

4. Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego
u˝ytkowania zawiesza si´ post´powanie w sprawie
wydania pozwolenia na budow´ lub udzielenia zgody
na zmian´ sposobu u˝ytkowania obiektu budowlane-
go, umo˝liwiajàcej realizacj´ przedsi´wzi´cia, o któ-
rym mowa w ust. 1.

Art. 136. 1. W razie ograniczenia sposobu korzysta-
nia ze Êrodowiska, w wyniku ustanowienia obszaru
ograniczonego u˝ytkowania, w∏aÊciwymi w sprawie
odszkodowania lub nakazania wykupu nieruchomoÊci
sà sàdy powszechne.

2. Obowiàzany do wyp∏aty odszkodowania lub wy-
kupu nieruchomoÊci jest ten, którego dzia∏alnoÊç spo-
wodowa∏a wprowadzenie ograniczeƒ w zwiàzku z usta-
nowieniem obszaru ograniczonego u˝ytkowania.

Tytu∏ III

PRZECIWDZIA¸ANIE ZANIECZYSZCZENIOM

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 137. Przeciwdzia∏anie zanieczyszczeniom pole-
ga na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania
do Êrodowiska substancji lub energii.

Art. 138. 1. Eksploatacja instalacji oraz urzàdzenia
zgodnie z wymaganiami ochrony Êrodowiska jest, z za-
strze˝eniem art. 139, obowiàzkiem ich w∏aÊciciela, chy-
ba ˝e wyka˝e on, i˝ w∏adajàcym instalacjà lub urzàdze-
niem jest na podstawie tytu∏u prawnego inny podmiot.

2. Obowiàzki, o których mowa w ust. 1, w odniesie-
niu do instalacji, z których emisja wymaga pozwolenia,
mogà byç przeniesione wy∏àcznie w drodze umowy
sporzàdzonej w formie aktu notarialnego.

Art. 139. Przestrzeganie wymagaƒ ochrony Êrodo-
wiska zwiàzanych z eksploatacjà dróg, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portów zapewniajà za-
rzàdzajàcy tymi obiektami.

Art. 140. 1. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
jest obowiàzany zapewniç przestrzeganie wymagaƒ
ochrony Êrodowiska, w szczególnoÊci przez:

1) odpowiednià organizacj´ pracy,

2) powierzanie funkcji zwiàzanych z zapewnieniem
ochrony Êrodowiska osobom posiadajàcym odpo-
wiednie kwalifikacje zawodowe,

3) zapoznanie pracowników, których zakres czynnoÊci
wià˝e si´ z kwestiami ochrony Êrodowiska, z wy-
maganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne
odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym za-
kresie,

4) podejmowanie dzia∏aƒ w celu wyeliminowania lub
ograniczenia szkód w Êrodowisku wynikajàcych
z nieprzestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska
przez pracowników, a tak˝e podejmowanie w∏aÊci-
wych Êrodków w celu wyeliminowania takich przy-
padków w przysz∏oÊci.

2. Pracownicy sà obowiàzani post´powaç w spo-
sób zapewniajàcy ochron´ Êrodowiska.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje czynnoÊci,
instalacje lub urzàdzenia, których wykonywanie lub
obs∏uga wymaga szczególnych kwalifikacji ze wzgl´du
na mo˝liwe skutki tych dzia∏aƒ dla Êrodowiska.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) odr´bne listy rodzajów czynnoÊci, instalacji i urzà-
dzeƒ,

2) wymagania dotyczàce osób odpowiedzialnych za
wykonywanie okreÊlonych czynnoÊci w zakresie:

a) kwalifikacji zawodowych,

b) przeszkolenia pracowników.

DZIA¸ II

Instalacje,  urzàdzenia,  substancje 
oraz produkty

Rozdzia∏ 1

Instalacje i urzàdzenia

Art. 141. 1. Eksploatacja instalacji lub urzàdzenia
nie powinna powodowaç przekroczenia standardów
emisyjnych.

2. Oddzia∏ywanie instalacji lub urzàdzenia nie po-
winno powodowaç pogorszenia stanu Êrodowiska
w znacznych rozmiarach lub zagro˝enia ˝ycia lub zdro-
wia ludzi.

Art. 142. 1. WielkoÊç emisji z instalacji lub urzàdze-
nia w warunkach odbiegajàcych od normalnych po-
winna wynikaç z uzasadnionych potrzeb technicznych
i nie mo˝e wyst´powaç d∏u˝ej ni˝ jest to konieczne.

2. Warunkami odbiegajàcymi od normalnych sà
w szczególnoÊci okres rozruchu, awarii i likwidacji in-
stalacji lub urzàdzenia.

Art. 143. Technologia stosowana w nowo urucha-
mianych lub zmienianych w sposób istotny instala-
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cjach i urzàdzeniach powinna spe∏niaç wymagania,
przy których okreÊlaniu uwzgl´dnia si´ w szczególno-
Êci:

1) stosowanie substancji o ma∏ym potencjale zagro-
˝eƒ,

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

3) zapewnienie racjonalnego zu˝ycia wody i innych
surowców oraz materia∏ów i paliw,

4) stosowanie technologii bezodpadowych i ma∏ood-
padowych oraz mo˝liwoÊç odzysku powstajàcych
odpadów,

5) rodzaj, zasi´g oraz wielkoÊç emisji,

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i me-
tod, które zosta∏y skutecznie zastosowane w skali
przemys∏owej,

7) wykorzystanie analizy cyklu ˝ycia produktów,

8) post´p naukowo-techniczny.

Art. 144. 1. Eksploatacja instalacji nie powinna po-
wodowaç przekroczenia standardów jakoÊci Êrodowi-
ska.

2. Eksploatacja instalacji powodujàca wprowadza-
nie gazów lub py∏ów do powietrza, emisj´ ha∏asu oraz
wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna,
z zastrze˝eniem ust. 3, powodowaç przekroczenia stan-
dardów jakoÊci Êrodowiska poza terenem, do którego
prowadzàcy instalacj´ ma tytu∏ prawny.

3. Je˝eli w zwiàzku z funkcjonowaniem instalacji
utworzono obszar ograniczonego u˝ytkowania, eks-
ploatacja instalacji nie powinna powodowaç przekro-
czenia standardów jakoÊci Êrodowiska poza tym obsza-
rem.

4. Zastosowanie technologii spe∏niajàcej wymaga-
nia, o których mowa w art. 143, a tak˝e dotrzymanie
standardów emisyjnych, o których mowa w art. 145
oraz w przepisach odr´bnych, nie zwalnia z obowiàzku
zachowania standardów jakoÊci Êrodowiska.

Art. 145. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
standardy emisyjne z instalacji w zakresie:

1) wprowadzania gazów lub py∏ów do powietrza,

2) wytwarzania odpadów,

3) emitowania ha∏asu.

2. Standardy, o których mowa w ust. 1, ustala si´:

1) w przypadku wprowadzania gazów lub py∏ów do
powietrza odpowiednio jako:

a) st´˝enie gazów lub py∏ów w gazach odlotowych
lub

b) masa gazów lub py∏ów wprowadzana w okreÊlo-
nym czasie, lub

c) stosunek masy gazów lub py∏ów do jednostki
wykorzystywanego surowca, materia∏u, paliwa
lub powstajàcego produktu,

2) w razie wytwarzania odpadów — jako stosunek jed-
nostki obj´toÊci albo masy powstajàcych odpadów
w stosunku do jednostki wykorzystywanego su-
rowca, materia∏u, paliwa lub powstajàcego pro-
duktu,

3) w razie powodowania ha∏asu — jako poziom mocy
akustycznej instalacji.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo-
gà zostaç ustalone:

1) zró˝nicowane wartoÊci standardów:

a) w zale˝noÊci od rodzaju dzia∏alnoÊci, technologii
lub operacji technicznej,

b) w zale˝noÊci od terminu oddania instalacji do
eksploatacji,

2) sytuacje uzasadniajàce przejÊciowe odst´pstwa od
standardów oraz granice odst´pstw,

3) warunki uznawania standardów za dotrzymane.

Art. 146. 1. Prowadzàcy instalacj´ oraz u˝ytkownik
urzàdzenia sà obowiàzani do zapewnienia ich prawi-
d∏owej eksploatacji polegajàcej w szczególnoÊci na:

1) stosowaniu paliw, surowców i materia∏ów eksplo-
atacyjnych zapewniajàcych ograniczanie ich nega-
tywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko,

2) podejmowaniu odpowiednich dzia∏aƒ w przypadku
powstania zak∏óceƒ w procesach technologicznych
i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich
skutków dla Êrodowiska.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki, majàc na uwadze potrzeb´ ograniczenia negatyw-
nego oddzia∏ywania na Êrodowisko eksploatowanych
instalacji i urzàdzeƒ, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, wymagania w zakresie stosowania:

1) paliw, surowców i materia∏ów eksploatacyjnych
o okreÊlonych w∏aÊciwoÊciach, cechach lub para-
metrach,

2) okreÊlonych rozwiàzaƒ technicznych zapewniajà-
cych ograniczenie emisji.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, mogà byç
ró˝nicowane ze wzgl´du na termin oddania instalacji
do eksploatacji lub rok produkcji urzàdzenia.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposoby
post´powania w razie zak∏óceƒ w procesach technolo-
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gicznych i operacjach technicznych dotyczàcych eks-
ploatacji instalacji lub urzàdzenia.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4, mo-
gà zostaç ustalone:

1) rodzaje zak∏óceƒ, gdy wymagane jest wstrzymanie
u˝ytkowania instalacji lub urzàdzenia,

2) Êrodki zaradcze, jakie powinien podjàç prowadzàcy
instalacj´ lub u˝ytkownik urzàdzenia,

3) przypadki, w których prowadzàcy instalacj´ lub
u˝ytkownik urzàdzenia powinien poinformowaç
o zak∏óceniach wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska, termin, w jakim informacja ta powin-
na zostaç z∏o˝ona oraz jej wymaganà form´.

Art. 147. 1. Prowadzàcy instalacj´ oraz u˝ytkownik
urzàdzenia, z zastrze˝eniem ust. 2, sà obowiàzani do
okresowych pomiarów wielkoÊci emisji.

2. Prowadzàcy instalacj´ jest obowiàzany do cià-
g∏ych pomiarów wielkoÊci emisji w razie wprowadza-
nia do Êrodowiska znacznych iloÊci substancji lub ener-
gii.

3. Zakres obowiàzku prowadzenia pomiarów, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, mo˝e byç zwiàzany z parame-
trami charakteryzujàcymi wydajnoÊç lub moc instalacji
albo urzàdzenia.

4. Prowadzàcy instalacj´ nowo zbudowanà lub
zmienionà w istotny sposób, z której emisja wymaga
pozwolenia, jest obowiàzany do przeprowadzenia
wst´pnych pomiarów wielkoÊci emisji z tej instalacji.

5. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 4, nale˝y zre-
alizowaç najpóêniej w ciàgu 14 dni od zakoƒczenia roz-
ruchu instalacji lub uruchomienia urzàdzenia, chyba ̋ e
organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia okreÊli∏ w po-
zwoleniu inny termin.

6. Prowadzàcy instalacj´ oraz u˝ytkownik urzàdze-
nia sà obowiàzani do ewidencjonowania wyników
przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywa-
nia przez 5 lat od zakoƒczenia roku kalendarzowego,
którego dotyczà.

Art. 148. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, z zastrze˝eniem ust. 5, w drodze rozporzàdze-
nia, wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkoÊci emisji, o których mowa w art. 147 ust. 1—4.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone:

1) przypadki, w których wymagany jest ciàg∏y pomiar
emisji z instalacji,

2) przypadki, w których wymagane sà okresowe po-
miary emisji z instalacji albo urzàdzenia, oraz cz´-
stotliwoÊci prowadzenia tych pomiarów,

3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,

4) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych po-
miarów.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanie zawarte wymaganie prowadzenia pomiarów
w zale˝noÊci odpowiednio od:

1) rodzaju instalacji albo urzàdzenia,

2) nominalnej wielkoÊci emisji z instalacji albo urzà-
dzenia,

3) parametrów charakteryzujàcych wydajnoÊç lub
moc instalacji albo urzàdzenia.

4. Je˝eli obowiàzek prowadzenia pomiarów nie wy-
nika z nominalnej wielkoÊci emisji, rozporzàdzenie,
o którym mowa w ust. 1, okreÊla substancje albo ener-
gie, których pomiar jest obowiàzkowy.

5. Wymagaƒ dotyczàcych okresowych pomiarów
emisji nie ustanawia si´, gdy sà one okreÊlone w prze-
pisach odr´bnych.

Art. 149. 1. Wyniki pomiarów, o których mowa
w art. 147 ust. 1—4, prowadzàcy instalacj´ przedk∏ada
organowi ochrony Êrodowiska, o ile pomiary te majà
szczególne znaczenie ze wzgl´du na potrzeb´ zapew-
nienia systematycznej kontroli wielkoÊci emisji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje wyników pomiarów
prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub
urzàdzenia, które ze wzgl´du na szczególne znaczenie
dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkoÊci
emisji  powinny byç przekazywane w∏aÊciwym orga-
nom ochrony Êrodowiska, oraz terminy i sposób ich
prezentacji.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo-
stanà ustalone:

1) przypadki, w których wymagane jest przedk∏adanie
wyników pomiarów z uwagi na:

a) rodzaj instalacji lub urzàdzenia,

b) nominalnà wielkoÊç emisji,

c) parametry charakteryzujàce wydajnoÊç lub moc
instalacji lub urzàdzenia,

2) formy przedk∏adanych wyników pomiarów,

3) uk∏ady przekazywanych wyników pomiarów,

4) wymagane techniki przedk∏adania wyników pomia-
rów,

5) terminy przedk∏adania wyników pomiarów w zale˝-
noÊci od ich rodzajów.

Art. 150. 1. Organ ochrony Êrodowiska mo˝e,
w drodze decyzji, na∏o˝yç na prowadzàcego instalacj´
lub u˝ytkownika urzàdzenia obowiàzek prowadzenia
w okreÊlonym czasie pomiarów wielkoÊci emisji wy-
kraczajàcych poza obowiàzki, o których mowa
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w art. 147 ust. 1, 2 i 4, lub okreÊlone w trybie art. 56
ust. 1 pkt 1, je˝eli z przeprowadzonej kontroli wynika,
˝e nastàpi∏o przekroczenie standardów emisyjnych; do
wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje si´
przepis art. 147 ust. 6.

2. Wydajàc decyzj´, o której mowa w ust. 1, w∏aÊci-
wy organ mo˝e na∏o˝yç obowiàzek przedk∏adania
mu wyników pomiarów, okreÊlajàc zakres i terminy
ich przedk∏adania, a tak˝e wymagania w zakresie 
formy, uk∏adu i wymaganych technik ich przedk∏ada-
nia.

3. Je˝eli z przeprowadzonej kontroli wynika, ˝e na-
stàpi∏o przekroczenie standardów emisyjnych, organ
ochrony Êrodowiska mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç
na prowadzàcego instalacj´ lub u˝ytkownika urzàdze-
nia obowiàzek przedk∏adania mu wyników pomiarów
wielkoÊci emisji wykraczajàcych poza obowiàzki, o któ-
rych mowa w art. 149 ust. 1, okreÊlajàc zakres i termi-
ny ich przedk∏adania, a tak˝e wymagania w zakresie
formy, uk∏adu i wymaganych  technik ich przedk∏ada-
nia.

4. Post´powanie w przedmiocie wydania decyzji
nak∏adajàcej obowiàzek prowadzenia pomiarów lub
ich przedk∏adania wszczyna si´ z urz´du.

Art. 151. Je˝eli wymagane jest pozwolenie na emi-
sj´ z instalacji, organ w∏aÊciwy do jego wydania mo˝e
na∏o˝yç dodatkowe wymagania wykraczajàce poza wy-
magania, o których mowa w art. 147 i przepisach wy-
danych na podstawie art. 148, a tak˝e okreÊliç dodatko-
we wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów, je-
˝eli przemawiajà za tym szczególne wzgl´dy ochrony
Êrodowiska.

Art. 152. 1. Instalacja, z której emisja nie wymaga
pozwolenia, mogàca negatywnie oddzia∏ywaç na Êro-
dowisko, podlega zg∏oszeniu organowi ochrony Êrodo-
wiska, z zastrze˝eniem ust. 8.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wieraç:

1) oznaczenie prowadzàcego instalacj´, jego adres za-
mieszkania lub siedziby,

2) adres zak∏adu, na którego terenie prowadzona jest
eksploatacja instalacji,

3) rodzaj i zakres prowadzonej dzia∏alnoÊci, w tym
wielkoÊç produkcji lub wielkoÊç Êwiadczonych
us∏ug,

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i go-
dziny),

5) wielkoÊç i rodzaj emisji,

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkoÊci
emisji, 

7) informacj´, czy stopieƒ ograniczania wielkoÊci emi-
sji jest zgodny z obowiàzujàcymi przepisami.

3. Prowadzàcy instalacj´, o której mowa w ust. 1,
jest obowiàzany do dokonania zg∏oszenia przed rozpo-
cz´ciem jej eksploatacji, z zastrze˝eniem ust. 5.

4. Do rozpocz´cia eksploatacji instalacji mo˝na
przystàpiç, je˝eli organ w∏aÊciwy do przyj´cia zg∏osze-
nia w terminie 30 dni od dnia dor´czenia zg∏oszenia nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

5. Instalacj´, o której mowa w ust. 1, obj´tà obo-
wiàzkiem zg∏oszenia w okresie, gdy jest ju˝ ona eksplo-
atowana, prowadzàcy jà jest obowiàzany zg∏osiç w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia, w którym zosta∏a ona obj´ta
tym obowiàzkiem.

6. Prowadzàcy instalacj´, o której mowa w ust. 1,
jest obowiàzany przed∏o˝yç organowi w∏aÊciwemu do
przyj´cia zg∏oszenia informacje o:

1) rezygnacji z rozpocz´cia albo zakoƒczenia eksplo-
atacji instalacji,

2) zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2—6.

7. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 6, nale˝y do-
konaç w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podj´cia
dzia∏alnoÊci albo zaprzestania dzia∏alnoÊci lub zmiany
danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2—6.

8. Zasady zg∏aszania instalacji mogàcej negatyw-
nie oddzia∏ywaç na Êrodowisko z uwagi na wytwarza-
nie odpadów okreÊlajà przepisy ustawy o odpadach.

Art. 153. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje instalacji,
z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których
eksploatacja wymaga zg∏oszenia, uwzgl´dniajàc ich
negatywne oddzia∏ywanie na Êrodowisko.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone rodzaje instalacji, których eksploatacja
wymaga zg∏oszenia z uwagi na:

1) wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,

2) wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi,

3) powodowanie ha∏asu,

4) wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, wy-
móg zg∏oszenia dla danego rodzaju instalacji mo˝e byç
uzale˝niony od:

1) stosowanej techniki,

2) parametrów charakteryzujàcych wydajnoÊç lub
moc instalacji.

Art. 154. 1. Organ ochrony Êrodowiska mo˝e usta-
liç, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony
Êrodowiska dotyczàce eksploatacji instalacji, z której
emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnio-
ne koniecznoÊcià ochrony Êrodowiska.

Dziennik Ustaw Nr 62 — 4477 — Poz. 627



2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepis
art. 188 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

3. Post´powanie w przedmiocie wydania decyzji,
o której mowa w ust. 1, wszczyna si´ z urz´du.

Art. 155. Ârodki transportu powinny spe∏niaç wy-
magania ochrony Êrodowiska okreÊlone w ustawie
oraz w przepisach odr´bnych.

Art. 156. 1. Zabrania si´ u˝ywania instalacji lub
urzàdzeƒ nag∏aÊniajàcych na publicznie dost´pnych te-
renach miast, terenach zabudowanych oraz na tere-
nach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do okazjonalnych
uroczystoÊci oraz uroczystoÊci i imprez zwiàzanych
z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych,
rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeƒ, a tak˝e
podawania do publicznej wiadomoÊci informacji i ko-
munikatów s∏u˝àcych bezpieczeƒstwu publicznemu.

Art. 157. 1. Rada gminy mo˝e, w drodze uchwa∏y,
ustanawiaç ograniczenia co do czasu funkcjonowania
instalacji lub korzystania z urzàdzeƒ, z których emito-
wany ha∏as mo˝e negatywnie oddzia∏ywaç na Êrodo-
wisko, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie doty-
czà instalacji lub urzàdzeƒ znajdujàcych si´ w miej-
scach kultu religijnego.

Rozdzia∏ 2

Substancje

Art. 158. Wprowadzanie do Êrodowiska wytwarza-
nej, wykorzystywanej lub transportowanej substancji
jest dopuszczalne wy∏àcznie w zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwiàzku z charakterem prowadzonej dzia-
∏alnoÊci.

Art. 159. 1. Wprowadzajàcy do obrotu substancj´
jest obowiàzany do:

1) opakowania substancji w sposób zabezpieczajàcy
przed przypadkowym wprowadzeniem do Êrodo-
wiska,

2) za∏àczenia informacji zapewniajàcej identyfikacj´
zagro˝eƒ, jakie wynikajà z wprowadzenia substan-
cji do Êrodowiska.

2. Je˝eli przypadkowe wprowadzenie substancji do
Êrodowiska mo˝e spowodowaç zanieczyszczenie, in-
formacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna okre-
Êlaç sposób post´powania w celu ograniczenia szkód.

Art. 160. 1. Zabronione jest, z wyjàtkiem przypad-
ków okreÊlonych w ustawie i przepisach odr´bnych,
wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie
substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla
Êrodowiska.

2. Substancjami stwarzajàcymi szczególne zagro-
˝enie dla Êrodowiska sà w szczególnoÊci:

1) azbest,

2) PCB.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne — poza azbe-
stem i PCB — substancje stwarzajàce szczególne za-
gro˝enie dla Êrodowiska, kierujàc si´ koniecznoÊcià
ograniczania ryzyka wystàpienia szkód w Êrodowisku.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalajàce na
jednoznacznà jej identyfikacj´,

2) nazwa substancji.

Art. 161. 1. Substancje stwarzajàce szczególne za-
gro˝enie dla Êrodowiska powinny byç wykorzystywa-
ne, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu
szczególnych Êrodków ostro˝noÊci.

2. Instalacje lub urzàdzenia, w których sà lub by∏y
wykorzystywane substancje stwarzajàce szczególne
zagro˝enie dla Êrodowiska, powinny zostaç oczyszczo-
ne lub unieszkodliwione.

3. Do instalacji lub urzàdzeƒ, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, i˝ by∏y w nich wykorzysty-
wane substancje stwarzajàce szczególne zagro˝enie
dla Êrodowiska, stosuje si´ wymagania dotyczàce po-
st´powania z instalacjami i urzàdzeniami, w których sà
lub by∏y wykorzystywane te substancje.

Art. 162. 1. Wykorzystywane substancje stwarzajà-
ce szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska podlegajà
sukcesywnej eliminacji.

2. Wykorzystujàcy substancje stwarzajàce szcze-
gólne zagro˝enie dla Êrodowiska jest obowiàzany do
dokumentowania rodzaju, iloÊci i miejsc ich wyst´po-
wania oraz sposobu ich eliminowania.

3. Wykorzystujàcy substancje stwarzajàce szcze-
gólne zagro˝enie dla Êrodowiska powinien okreso-
wo przedk∏adaç wojewodzie informacje o rodzaju, 
iloÊci i miejscach ich wyst´powania, z zastrze˝eniem 
ust. 4—6.

4. Osoby fizyczne nieb´dàce przedsi´biorcami
przedk∏adajà informacje o rodzaju, iloÊci i miejscach
wyst´powania substancji stwarzajàcych szczególne za-
gro˝enie dla Êrodowiska w formie uproszczonej; w tym
przypadku przepisów ust. 2 nie stosuje si´.

5. Informacje w formie uproszczonej przedk∏ada si´
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo
przedk∏ada wojewodzie informacje o rodzaju, iloÊci
i miejscach wyst´powania substancji stwarzajàcych
szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska.
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7. Wojewoda prowadzi rejestr rodzaju, iloÊci oraz
miejsc wyst´powania substancji stwarzajàcych szcze-
gólne zagro˝enie dla Êrodowiska.

8. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do in-
stalacji i urzàdzeƒ, w których substancje stwarzajàce
szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska sà lub by∏y wy-
korzystywane.

9. Sposób post´powania z eliminowanymi sub-
stancjami stwarzajàcymi szczególne zagro˝enie dla
Êrodowiska, a tak˝e instalacjami i urzàdzeniami, w któ-
rych sà lub by∏y one wykorzystywane, okreÊlajà prze-
pisy ustawy o odpadach.

Art. 163. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, ministrem w∏aÊciwym do spraw transpor-
tu oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania w zakresie:

1) wykorzystywania i przemieszczania substancji
stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla Êrodowi-
ska,

2) wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzà-
dzeƒ, w których by∏y lub sà wykorzystywane sub-
stancje stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla Êro-
dowiska. 

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone wymagania dotyczàce:

1) wykorzystywania i przemieszczania poszczegól-
nych substancji,

2) wykorzystywania i oczyszczania rodzajów instalacji
lub urzàdzeƒ, w których by∏y lub sà wykorzystywa-
ne poszczególne substancje.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo-
gà zostaç ustalone odpowiednio do potrzeb:

1) wymagania techniczne, jakie nale˝y spe∏niç przy
wykorzystywaniu i przemieszczaniu substancji
oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instala-
cji lub urzàdzeƒ, w których by∏y lub sà wykorzysty-
wane substancje,

2) sposoby oznaczania instalacji lub urzàdzeƒ, w któ-
rych by∏y lub sà wykorzystywane substancje, oraz
pomieszczeƒ, w których one si´ znajdujà,

3) przypadki i sposób inwentaryzowania rodzaju, ilo-
Êci i miejsc wyst´powania substancji oraz instala-
cji i urzàdzeƒ, w których by∏y lub sà wykorzystywa-
ne, a tak˝e zakres i form´ dokumentowania post´-
powania z nimi oraz czas przechowywania doku-
mentacji,

4) terminy przedk∏adania odpowiednio wojewodzie
albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi mia-
sta informacji o:

a) rodzaju, iloÊci i miejscach wyst´powania wyko-
rzystywanych substancji,

b) instalacjach i urzàdzeniach, w których substan-
cje by∏y lub sà wykorzystywane,

c) czasie i sposobie usuwania substancji oraz insta-
lacji i urzàdzeƒ, w których by∏y lub sà one wyko-
rzystywane,

d) czasie i sposobie zastàpienia substancji innymi,
mniej szkodliwymi dla Êrodowiska,

5) zakres przedk∏adanych odpowiednio wojewodzie
albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi mia-
sta informacji, o których mowa w pkt 4, z uwzgl´d-
nieniem:

a) formy przedk∏adanych informacji,

b) uk∏adu przekazywanych informacji,

c) wymaganych technik przedk∏adania informacji,

6) przypadki i terminy, w których powinno si´ zaprze-
staç wykorzystywania substancji, oraz harmono-
gram ich eliminowania przez u˝ytkowników,

7) przypadki i terminy, w których powinny byç oczysz-
czone lub wyeliminowane instalacje lub urzàdze-
nia, w których by∏y lub sà wykorzystywane sub-
stancje.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, instalacje lub urzà-
dzenia, w których mog∏y byç wykorzystywane substan-
cje stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska,
które traktuje si´ jak instalacje lub urzàdzenia, w któ-
rych by∏y lub sà wykorzystywane te substancje.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4, zo-
stanà ustalone rodzaje instalacji lub urzàdzeƒ,
z uwzgl´dnieniem, z uwagi na stosowane technologie,
odpowiednio:

1) terminu oddania instalacji do eksploatacji albo ro-
ku produkcji urzàdzenia,

2) wykonawcy instalacji albo producenta urzàdzenia.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób przedk∏adania woje-
wodzie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
informacji o rodzaju, iloÊci i miejscach wyst´powania
substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla
Êrodowiska.

7. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 6, zo-
stanà okreÊlone:

1) terminy przedk∏adania informacji,

2) forma przedk∏adanej informacji,

3) uk∏ad przedk∏adanych informacji,

4) wymagane techniki przedk∏adania informacji.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadze-
nia przez wojewod´ rejestru substancji, instalacji
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i urzàdzeƒ, w których substancje te by∏y lub sà wyko-
rzystywane.

9. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 8, mo-
gà zostaç ustalone:

1) forma i uk∏ad rejestru,

2) zawartoÊç rejestru,

3) warunki i okres przechowywania rejestru.

Art. 164. Ilekroç w art. 160—163 jest mowa o:

1) substancjach stwarzajàcych szczególne zagro˝enie
dla Êrodowiska — rozumie si´ przez to tak˝e sub-
stancje i przedmioty, w których zawarte sà substan-
cje stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla Êrodowi-
ska,

2) instalacjach lub urzàdzeniach, w których by∏y wy-
korzystywane substancje stwarzajàce szczególne
zagro˝enie dla Êrodowiska — rozumie si´ przez to
instalacje i urzàdzenia, które nie zosta∏y poddane
wymaganemu ustawà procesowi oczyszczenia.

Art. 165. Szczegó∏owe zasady post´powania z sub-
stancjami chemicznymi oraz wprowadzania do Êrodo-
wiska genetycznie zmodyfikowanych organizmów
okreÊlajà przepisy odr´bne.

Rozdzia∏ 3

Produkty

Art. 166. Przy wytwarzaniu produktu, bez uszczerb-
ku dla jego walorów u˝ytkowych i bezpieczeƒstwa
u˝ytkownika, nale˝y ograniczaç:

1) zu˝ycie substancji i energii,

2) wykorzystywanie substancji i rozwiàzaƒ technicz-
nych mogàcych negatywnie oddzia∏ywaç na Êro-
dowisko w okresie u˝ytkowania produktu oraz po
jego zu˝yciu,

3) wykorzystywanie substancji i rozwiàzaƒ technicz-
nych utrudniajàcych:

a) napraw´ produktu,

b) demonta˝ produktu w celu oddzielenia zu˝ytych
elementów wymagajàcych szczególnego post´-
powania na podstawie przepisów ustawy o od-
padach,

c) u˝ycie cz´Êci produktu w innym produkcie lub
ich wykorzystanie do innych celów u˝ytkowych
po zu˝yciu produktu.

Art. 167. Produkt powinien byç zaopatrzony w in-
formacj´ dotyczàcà jego bezpiecznego dla Êrodowiska
u˝ytkowania, demonta˝u, powtórnego wykorzystania
lub unieszkodliwienia.

Art. 168. Wprowadzajàcy produkt do obrotu powi-
nien zapewniç spe∏nienie przez produkt wymagaƒ
ochrony Êrodowiska.

Art. 169. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe wymagania w celu spe∏nienia obowiàz-
ków, o których mowa w art. 166 i 167. 

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone:

1) oznaczenie numeryczne pozwalajàce na identyfika-
cj´ produktu lub grupy produktów oraz ich nazwy,

2) wymagania dotyczàce poszczególnych produktów
lub grup produktów.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo-
gà zostaç ustalone odpowiednio do potrzeb:

1) rodzaje substancji, które powinny byç wykorzysty-
wane do produkcji okreÊlonych produktów lub któ-
rych wykorzystywanie jest zabronione,

2) dopuszczone do stosowania rozwiàzania technicz-
ne,

3) w∏aÊciwoÊci, jakie muszà spe∏niaç okreÊlone pro-
dukty, w tym:

a) standardy emisyjne z urzàdzeƒ,

b) dopuszczalna lub wymagana zawartoÊç okreÊlo-
nych substancji w produkcie,

c) zakaz wyst´powania okreÊlonych substancji
w produkcie,

d) cechy i parametry produktu,

4) wymagania dotyczàce informacji, o której mowa
w art. 167, w tym oznaczania produktu lub jego cz´-
Êci, oraz formy i treÊci informacji o zawartoÊci
w nim okreÊlonych substancji,

5) terminy, w których poszczególne wymagania zaczy-
najà obowiàzywaç poszczególne produkty lub gru-
py produktów.

Art. 170. 1. Wprowadzane do obrotu jednorazowe
naczynia i sztuçce z tworzyw sztucznych powinny byç
opatrzone informacjà o ich negatywnym oddzia∏ywa-
niu na Êrodowisko.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kierujàc
si´ potrzebà ograniczenia wykorzystywania produktów
negatywnie oddzia∏ujàcych na Êrodowisko, mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ wymienione
w ust. 1 produkty z tworzyw sztucznych, na których na-
le˝y zamieszczaç informacj´ o negatywnym oddzia∏y-
waniu na Êrodowisko.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, usta-
lone zostanà:

1) oznaczenie numeryczne pozwalajàce na identyfika-
cj´ produktu lub grupy produktów oraz ich nazwy,

2) termin, w którym zaczyna obowiàzywaç wymaga-
nie dotyczàce zamieszczania informacji.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposób zamieszcza-
nia i treÊç informacji o negatywnym oddzia∏ywaniu
produktu na Êrodowisko na produktach, o których mo-
wa w ust. 1 i 2.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4, mo-
gà zostaç ustalone:

1) wielkoÊç informacji,

2) wzory informacji,

3) grafika i kolory informacji.

Art. 171. Zabrania si´ wprowadzania do obrotu
produktów, które nie odpowiadajà wymaganiom,
o których mowa w art. 166 i 167 oraz w przepisach wy-
danych na podstawie art. 169 i 170.

Art. 172. Opakowania powinny spe∏niaç wymaga-
nia ochrony Êrodowiska okreÊlone w przepisach od-
r´bnych.

DZIA¸ III

Drogi,  l inie kolejowe, l inie tramwajowe, 
lotniska oraz porty

Art. 173. Ochron´ przed zanieczyszczeniami po-
wstajàcymi w zwiàzku z eksploatacjà dróg, linii kolejo-
wych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów zapew-
nia si´ przez:

1) stosowanie rozwiàzaƒ technicznych ograniczajà-
cych rozprzestrzenianie zanieczyszczeƒ, a w szcze-
gólnoÊci:

a) zabezpieczeƒ akustycznych,

b) zabezpieczeƒ przed przedostawaniem si´ zanie-
czyszczonych wód opadowych do gleby lub zie-
mi,

c) Êrodków umo˝liwiajàcych usuwanie odpadów
powstajàcych w trakcie eksploatacji dróg, linii
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz
portów,

2) w∏aÊciwà organizacj´ ruchu.

Art. 174. 1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów nie mo˝e powodo-
waç przekroczenia standardów jakoÊci Êrodowiska.

2. Emisje polegajàce na:

1) wprowadzaniu gazów lub py∏ów do powietrza,

2) wprowadzaniu Êcieków do wód lub ziemi,

3) wytwarzaniu odpadów,

4) powodowaniu ha∏asu,

powstajàce w zwiàzku z eksploatacjà drogi, linii kole-
jowej, linii tramwajowej, lotniska oraz portu, nie mo-
gà, z zastrze˝eniem ust. 3, spowodowaç przekroczenia
standardów jakoÊci Êrodowiska poza terenem, do któ-
rego zarzàdzajàcy tym obiektem ma tytu∏ prawny.

3. Je˝eli w zwiàzku z eksploatacjà drogi, linii kolejo-
wej, linii tramwajowej lub  lotniska utworzono obszar
ograniczonego u˝ytkowania, eksploatacja nie mo˝e
spowodowaç przekroczenia standardów jakoÊci Êrodo-
wiska poza tym obszarem.

Art. 175. 1. Zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà, linià
tramwajowà, lotniskiem lub portem, z zastrze˝eniem
ust. 2, jest obowiàzany do okresowych pomiarów po-
ziomów w Êrodowisku substancji lub energii wprowa-
dzanych w zwiàzku z eksploatacjà tych obiektów.

2. W razie eksploatacji obiektów o okreÊlonych ce-
chach lub kategoriach wskazujàcych na mo˝liwoÊç wpro-
wadzania do Êrodowiska substancji lub energii w znacz-
nych iloÊciach zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà, linià
tramwajowà, lotniskiem lub portem jest obowiàzany do
ciàg∏ych pomiarów ich poziomów w Êrodowisku.

3. W razie przebudowy drogi, linii kolejowej, linii
tramwajowej, lotniska lub portu, zmieniajàcej w istot-
ny sposób warunki eksploatacji, zarzàdzajàcy jest obo-
wiàzany do przeprowadzenia pomiarów poziomów
w Êrodowisku substancji lub energii wprowadzanych
w zwiàzku z eksploatacjà tych obiektów.

4. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 3, nale˝y wy-
pe∏niç najpóêniej w ciàgu 14 dni od rozpocz´cia eksplo-
atacji przebudowanego obiektu.

5. Do prowadzenia pomiarów, o których mowa
w ust. 1—3, stosuje si´ odpowiednio art. 147 ust. 6.

Art. 176. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania w zakre-
sie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub
energii w Êrodowisku, o których mowa w art. 175
ust. 1—3.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone przypadki, w których w zwiàzku z eks-
ploatacjà dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk oraz portów wymagane sà:

1) ciàg∏e pomiary poziomów wskazanych substancji
lub energii w Êrodowisku,

2) okresowe pomiary poziomów wskazanych sub-
stancji lub energii w Êrodowisku,

3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,

4) kryteria lokalizacji punktów pomiarowych,

5) sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych
pomiarów.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo-
˝e zostaç ustalone wymaganie prowadzenia pomia-
rów:

1) w zale˝noÊci od:

a) kategorii lub klasy drogi, kategorii linii kolejowej
albo linii tramwajowej,

b) rodzaju linii kolejowej, linii tramwajowej, lotni-
ska albo portu,
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c) parametrów technicznych drogi, parametrów
eksploatacyjnych linii kolejowej albo linii tram-
wajowej,

2) w zwiàzku z usytuowaniem drogi, linii kolejowej, li-
nii tramwajowej, lotniska oraz portu: 

a) na terenach g´sto zaludnionych,

b) na terenach obj´tych ochronà ze wzgl´du na po-
trzeby ochrony Êrodowiska na podstawie przepi-
sów szczególnych,

3) dla poszczególnych odcinków dróg, linii kolejo-
wych albo linii tramwajowych.

Art. 177. 1. Wyniki pomiarów, o których mowa
w art. 175, zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà, linià
tramwajowà, lotniskiem lub portem przedk∏ada orga-
nowi ochrony Êrodowiska, o ile pomiary te majà szcze-
gólne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian
stanu Êrodowiska wynikajàcych z eksploatacji tych
obiektów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje wyników pomiarów
prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà dróg, linii ko-
lejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, któ-
re ze wzgl´du na szczególne znaczenie dla systema-
tycznej obserwacji zmian stanu Êrodowiska, wynikajà-
cych z eksploatacji tych obiektów, powinny byç przeka-
zywane w∏aÊciwym organom ochrony Êrodowiska,
oraz terminy i sposób ich prezentacji. 

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo-
stanà ustalone:

1) przypadki, w których wymagane jest przedk∏adanie
wyników pomiarów z uwagi na cechy obiektów,
o których mowa w art. 176 ust. 3 pkt 1, oraz ich usy-
tuowanie,

2) forma przedk∏adanych wyników pomiarów,

3) uk∏ad przedk∏adanych wyników pomiarów,

4) wymagane techniki przedk∏adania pomiarów,

5) terminy przedk∏adania wyników pomiarów w zale˝-
noÊci od ich rodzajów.

Art. 178. 1. Organ ochrony Êrodowiska mo˝e,
w drodze decyzji, na∏o˝yç na zarzàdzajàcego drogà, li-
nià kolejowà, linià tramwajowà, lotniskiem lub portem
obowiàzek prowadzenia w okreÊlonym czasie pomia-
rów poziomów substancji lub energii w Êrodowisku
wprowadzanych w zwiàzku z eksploatacjà tych obiek-
tów, wykraczajàcych poza obowiàzki, o których mowa
w art. 175 ust. 1—3 lub okreÊlone w trybie art. 56 ust. 1
pkt 1, art. 95 ust. 1 lub art. 107 ust. 1, je˝eli przeprowa-
dzone kontrole poziomów substancji lub energii w Êro-
dowisku, które sà emitowane w zwiàzku z eksploatacjà
obiektu, dowodzà przekraczania standardów jakoÊci
Êrodowiska; do wyników przeprowadzonych pomia-
rów stosuje si´ przepis art. 147 ust. 6.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje si´ od-
powiednio art. 150 ust. 2.

3. Je˝eli przeprowadzone kontrole poziomów sub-
stancji lub energii w Êrodowisku, które sà emitowane
w zwiàzku z eksploatacjà obiektu, dowodzà przekracza-
nia standardów jakoÊci Êrodowiska, organ ochrony
Êrodowiska mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç na zarzà-
dzajàcego drogà, linià kolejowà, linià tramwajowà, lot-
niskiem lub portem obowiàzek przedk∏adania mu wy-
ników pomiarów poziomów substancji lub energii
w Êrodowisku wykraczajàcych poza obowiàzki, o któ-
rych mowa w art. 177 ust. 1, okreÊlajàc zakres i termi-
ny ich przedk∏adania, a tak˝e wymagania w zakresie
formy, uk∏adu i wymaganych technik ich przedk∏ada-
nia.

4. Post´powanie w przedmiocie wydania decyzji
nak∏adajàcej obowiàzek prowadzenia pomiarów lub
ich przedk∏adania wszczyna si´ z urz´du. 

Art. 179. 1. Zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà lub
lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksplo-
atacja mo˝e powodowaç negatywne oddzia∏ywanie
akustyczne na znacznych obszarach, sporzàdza co 5 lat
map´ akustycznà terenu, na którym eksploatacja
obiektu mo˝e powodowaç przekroczenie dopuszczal-
nych poziomów ha∏asu w Êrodowisku. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, drogi, linie kolejowe i lotni-
ska, których eksploatacja mo˝e powodowaç negatyw-
ne oddzia∏ywanie akustyczne na znacznych obszarach,
dla których wymagane jest sporzàdzanie map aku-
stycznych, oraz sposoby okreÊlania granic terenów ob-
j´tych tymi mapami z uwzgl´dnieniem cech obiektów,
o których mowa w art. 176 ust. 3.

3. Map´ akustycznà sporzàdza si´ we fragmentach
obejmujàcych obiekty na obszarach poszczególnych
powiatów; do fragmentów mapy akustycznej stosuje
si´ odpowiednio art. 118 ust. 3—5.

4. Zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà lub lotniskiem
przedk∏ada fragment mapy akustycznej obejmujàcej
okreÊlony powiat w∏aÊciwemu  wojewodzie i staroÊcie.

5. Zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà lub lotniskiem
jest obowiàzany sporzàdziç po raz pierwszy map´ aku-
stycznà terenu w terminie 1 roku od dnia, w którym zo-
sta∏y one zaliczone do obiektów, których eksploatacja
mo˝e powodowaç negatywne oddzia∏ywanie aku-
styczne na znacznych obszarach.

DZIA¸ IV

Pozwolenia na wprowadzanie do Êrodowiska
substancji  lub energii

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 180. Eksploatacja instalacji powodujàca:

1) wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,

2) wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi,
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3) wytwarzanie odpadów,

4) emitowanie ha∏asu,

5) emitowanie pól elektromagnetycznych

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, je˝eli jest
ono wymagane.

Art. 181. 1. Organ ochrony Êrodowiska mo˝e udzie-
liç pozwolenia:

1) zintegrowanego,

2) na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,

3) wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi,

4) na wytwarzanie odpadów,

5) na emitowanie ha∏asu do Êrodowiska,

6) na emitowanie pól elektromagnetycznych.

2. Warunki i tryb wydawania, cofania i ograniczania
pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz w∏aÊci-
woÊç organów okreÊlajà przepisy ustawy — Prawo
wodne, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Do pozwoleƒ wodnoprawnych na wprowadzanie
Êcieków do wód lub do ziemi stosuje si´ odpowiednio
art. 187 i 198.

Art. 182. Pozwolenia, o których mowa w art. 181
ust. 1 pkt 2—6, nie sà wymagane w przypadku obo-
wiàzku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Art. 183. 1. Pozwolenie wydaje w drodze decyzji or-
gan ochrony Êrodowiska.

2. O wygaÊni´ciu, cofni´ciu oraz ograniczeniu po-
zwolenia orzeka organ w∏aÊciwy do wydania pozwole-
nia.

Rozdzia∏ 2

Wydawanie pozwoleƒ

Art. 184. 1. Pozwolenie wydaje si´, z zastrze˝eniem
art. 189, na wniosek prowadzàcego instalacj´.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawie-
raç:

1) oznaczenie prowadzàcego instalacj´, jego adres za-
mieszkania lub siedziby,

2) adres zak∏adu, na którego terenie prowadzona jest
eksploatacja instalacji,

3) informacj´ o tytule prawnym do instalacji,

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urzà-
dzeniach i technologiach oraz charakterystyk´
technicznà êróde∏ powstawania i miejsc emisji,

5) ocen´ stanu technicznego instalacji,

6) informacj´ o rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci,

7) opis mo˝liwych wariantów funkcjonowania instala-
cji,

8) bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych mate-
ria∏ów, surowców i paliw, wraz ze schematem tech-
nologicznym,

9) informacj´ o energii wykorzystywanej lub wytwa-
rzanej przez instalacj´,

10) wielkoÊç i êród∏a powstawania albo miejsca emisji
— aktualnych i proponowanych — w trakcie nor-
malnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach
odbiegajàcych od normalnych, w szczególnoÊci ta-
kich jak: rozruch, awaria, wy∏àczenia,

11) informacj´ o planowanych okresach funkcjonowa-
nia instalacji w warunkach odbiegajàcych od nor-
malnych,

12) informacj´ o istniejàcym lub przewidywanym od-
dzia∏ywaniu emisji na Êrodowisko,

13) wyniki pomiarów wielkoÊci emisji z istniejàcej in-
stalacji,

14) zmiany wielkoÊci emisji, jakie nastàpi∏y po wydaniu
ostatniego pozwolenia dla istniejàcej instalacji,

15) planowane dzia∏ania, w tym przewidywane Êrodki
techniczne majàce na celu zapobieganie lub ogra-
niczanie emisji,

16) proponowane procedury monitorowania proce-
sów technologicznych, w szczególnoÊci pomiaru
lub ewidencjonowania wielkoÊci emisji,

17) przewidywany sposób zakoƒczenia eksploatacji in-
stalacji niestwarzajàcy zagro˝enia dla Êrodowiska,

18) czas, na jaki wydane ma byç pozwolenie.

3. Je˝eli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny
zmienianych, powinien on zawieraç informacje o spe∏-
nianiu wymogów, o których mowa w art. 143.

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia nale˝y do∏à-
czyç:

1) dokument potwierdzajàcy, ˝e wnioskodawca jest
uprawniony do wyst´powania w obrocie praw-
nym, je˝eli prowadzàcy instalacj´ nie jest osobà fi-
zycznà,

2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, je˝eli zosta∏ sporzàdzony,
oraz decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, je˝eli jej uzyskanie by∏o wymaga-
ne,

3) streszczenie wniosku sporzàdzone w j´zyku niespe-
cjalistycznym.

5. Dodatkowe wymagania dotyczàce wniosku
o wydanie pozwolenia okreÊlajà art. 208, 221, 232 i 235
oraz przepisy ustawy o odpadach.
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Art. 185. 1. Je˝eli w post´powaniu o wydanie po-
zwolenia zachodzi prawdopodobieƒstwo, ̋ e w sprawie
mogà byç jeszcze inne strony nieznane organowi ad-
ministracji, informacj´ o wszcz´ciu post´powania na-
le˝y podaç do publicznej wiadomoÊci.

2. Podanie do publicznej wiadomoÊci, o którym
mowa w ust. 1, czyni zadoÊç obowiàzkowi zawiado-
mienia stron w rozumieniu Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego.

Art. 186. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia
odmówi jego wydania, je˝eli:

1) nie sà spe∏nione wymagania, o których mowa
w art. 141 ust. 2, art. 143 i 204 ust. 1 lub przepisach
ustawy o odpadach,

2) eksploatacja instalacji powodowa∏aby przekrocze-
nie dopuszczalnych standardów emisyjnych,

3) eksploatacja instalacji powodowa∏aby przekrocze-
nie standardów jakoÊci Êrodowiska,

4) wydanie pozwolenia by∏oby niezgodne z progra-
mami dzia∏aƒ, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1
i art. 119 ust. 1,

5) wniosek dotyczy uprawnieƒ wnioskodawcy obj´-
tych decyzjà o cofni´ciu lub ograniczeniu pozwole-
nia w przypadkach, o których mowa w art. 194
ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1, a nie min´∏y jeszcze 2 la-
ta od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofni´cia lub
ograniczenia pozwolenia sta∏a si´ ostateczna.

Art. 187. 1. Je˝eli przemawia za tym szczególnie
wa˝ny interes spo∏eczny zwiàzany z ochronà Êrodowi-
ska, a w szczególnoÊci z zagro˝eniem pogorszenia sta-
nu Êrodowiska w znacznych rozmiarach, w pozwole-
niu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1—4, mo˝e byç
ustanowione zabezpieczenie roszczeƒ z tytu∏u wystà-
pienia negatywnych skutków w Êrodowisku.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
mieç form´ depozytu, gwarancji bankowej lub polisy
ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie w formie depozytu jest wp∏acane
na odr´bny rachunek bankowy wskazany przez organ
wydajàcy pozwolenie, a zabezpieczenie w formie gwa-
rancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej jest sk∏a-
dane do organu wydajàcego pozwolenie.

4. Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa
powinna stwierdzaç, ˝e w razie wystàpienia negatyw-
nych skutków w Êrodowisku w wyniku niewywiàzania
si´ przez podmiot z obowiàzków okreÊlonych w po-
zwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1—4,
bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiàza-
nia na rzecz organu wydajàcego pozwolenie. 

Art. 188. 1. Pozwolenie jest wydawane na czas
oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat.

2. Pozwolenie okreÊla:

1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widze-
nia przeciwdzia∏ania zanieczyszczeniom,

2) wielkoÊç dopuszczalnej emisji w warunkach nor-
malnego funkcjonowania instalacji, nie wi´kszà ni˝
wynikajàca z prawid∏owej eksploatacji instalacji,
dla poszczególnych wariantów funkcjonowania,

3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si´
uzasadnionych technologicznie warunków eksplo-
atacyjnych odbiegajàcych od normalnych, w szcze-
gólnoÊci w przypadku rozruchu i unieruchomienia
instalacji, a tak˝e warunki wprowadzania do Êrodo-
wiska substancji lub energii w takich przypadkach
oraz warunki emisji,

4) rodzaj i iloÊç wykorzystywanej energii, materia∏ów,
surowców i paliw,

5) êród∏a powstawania albo miejsca wprowadzania
do Êrodowiska substancji lub energii,

6) zakres i sposób monitorowania procesów techno-
logicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania
wielkoÊci emisji,

7) sposób post´powania w przypadku uszkodzenia
aparatury pomiarowej s∏u˝àcej do monitorowania
procesów technologicznych, je˝eli jej zastosowa-
nie jest wymagane,

8) sposób i cz´stotliwoÊç przekazywania informacji
i danych, o których mowa w pkt 6, organowi w∏a-
Êciwemu do wydania pozwolenia,

9) wymagane dzia∏ania, w tym Êrodki techniczne ma-
jàce na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

3. Pozwolenie mo˝e okreÊlaç:

1) sposób post´powania w razie zakoƒczenia eksplo-
atacji instalacji,

2) wielkoÊç i form´ zabezpieczenia roszczeƒ.

4. Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wnie-
sieniu zabezpieczenia, o ile zosta∏o ono ustanowione.

5. Dodatkowe wymagania dotyczàce pozwolenia
okreÊlajà przepisy art. 211, 224, 233 i 236 oraz przepisy
ustawy o odpadach.

Art. 189. Pozwolenie mo˝e byç wydane na wniosek
zainteresowanego nabyciem instalacji lub jej oznaczo-
nej cz´Êci.

Art. 190. 1. Zainteresowany nabyciem ca∏ej instala-
cji mo˝e z∏o˝yç wniosek o przeniesienie na niego praw
i obowiàzków wynikajàcych z pozwoleƒ dotyczàcych
tej instalacji.

2. Przeniesienie praw i obowiàzków jest mo˝liwe
tylko wtedy, gdy nabywca daje r´kojmi´ prawid∏owe-
go wykonania tych obowiàzków.

3. Przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw
i obowiàzków nast´puje w drodze decyzji.
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4. Nabywca, o którym mowa w ust. 1, przejmuje
wszystkie obowiàzki cià˝àce w zwiàzku z eksploatacjà
instalacji na poprzednio prowadzàcym instalacj´, wy-
nikajàce z pozwolenia i przepisów ustawy oraz ustawy
— Prawo wodne i przepisów ustawy o odpadach.

Art. 191. 1. Decyzje, o których mowa w art. 189 i 190
ust. 3:

1) wywo∏ujà skutki prawne po uzyskaniu tytu∏u praw-
nego do instalacji lub jej oznaczonej cz´Êci,

2) wygasajà po up∏ywie roku od daty ich wydania, je-
˝eli wnioskodawca nie uzyska∏ tytu∏u prawnego do
instalacji lub jej oznaczonej cz´Êci.

2. Decyzje, o których mowa w art. 189 i 190 ust. 3,
mo˝na wydaç wi´cej ni˝ jednemu wnioskodawcy.

Art. 192. Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosu-
je si´ odpowiednio w przypadku zmiany jego warun-
ków.

Rozdzia∏ 3

WygaÊni´cie, cofni´cie i ograniczenie pozwolenia

Art. 193. 1. Pozwolenie wygasa:

1) po up∏ywie czasu, na jaki zosta∏o wydane,

2) je˝eli prowadzàcy instalacj´ utraci∏ do niej tytu∏
prawny, z zastrze˝eniem art. 190 ust. 1—3, lub z in-
nych powodów pozwolenie sta∏o si´ bezprzedmio-
towe,

3) na wniosek prowadzàcego instalacj´,

4) je˝eli prowadzàcy instalacj´ nie rozpoczà∏ dzia∏al-
noÊci obj´tej pozwoleniem w terminie dwóch lat
od dnia, w którym pozwolenie sta∏o si´ ostateczne,

5) je˝eli prowadzàcy instalacj´ nie prowadzi∏ dzia∏al-
noÊci obj´tej pozwoleniem przez dwa lata,

6) w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 4.

2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1
pkt 2—6, wygasajà z chwilà, gdy pozwolenie zintegro-
wane stanie si´ ostateczne.

3. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia stwier-
dza, w drodze decyzji, wygaÊni´cie pozwolenia, je˝eli
zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1.

4. Decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie pozwolenia
nie wydaje si´, je˝eli prowadzàcy instalacj´ uzyska no-
we pozwolenie oraz je˝eli nastàpi∏o przeniesienie praw
i obowiàzków, o którym mowa w art. 190 ust. 1—3.

Art. 194. 1. Pozwolenie podlega cofni´ciu lub ogra-
niczeniu bez odszkodowania, je˝eli instalacja nie jest
nale˝ycie eksploatowana, przez co stwarza zagro˝enie
pogorszenia stanu Êrodowiska w znacznych rozmia-
rach lub zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzji
w przedmiocie cofni´cia lub ograniczenia pozwolenia
nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 195. 1. Pozwolenie mo˝e zostaç cofni´te lub
ograniczone bez odszkodowania, je˝eli:

1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z narusze-
niem warunków pozwolenia, innych przepisów
ustawy lub ustawy o odpadach,

2) przepisy dotyczàce ochrony Êrodowiska zmieni∏y
si´ w stopniu uniemo˝liwiajàcym emisj´ na warun-
kach okreÊlonych w pozwoleniu,

3) instalacja jest obj´ta post´powaniem, o którym
mowa w art. 227—229.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofni´cia lub
ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzàcego
instalacj´ do usuni´cia naruszeƒ w oznaczonym termi-
nie.

Art. 196. 1. Pozwolenie mo˝e zostaç cofni´te lub
ograniczone za odszkodowaniem, je˝eli:

1) przemawiajà za tym wzgl´dy ochrony Êrodowiska
lub

2) korzystanie z pozwolenia stwarza zagro˝enie dla ̋ y-
cia lub zdrowia ludzi.

2. Ustalenie odszkodowania nast´puje w drodze
decyzji organu w∏aÊciwego do cofni´cia lub ogranicze-
nia pozwolenia; decyzja jest niezaskar˝alna.

3. Odszkodowanie przys∏uguje od organu w∏aÊci-
wego do cofni´cia lub ograniczenia pozwolenia.

4. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodo-
wania mo˝e w terminie 30 dni od dnia dor´czenia de-
cyzji, o której mowa w ust. 2, wnieÊç powództwo do sà-
du powszechnego; droga sàdowa przys∏uguje tak˝e
w razie niewydania decyzji przez w∏aÊciwy organ w ter-
minie 3 miesi´cy od zg∏oszenia ˝àdania przez poszko-
dowanego.

5. Wystàpienie na drog´ sàdowà nie wstrzymuje
wykonania decyzji, o której mowa w ust. 2.

6. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia si´
z up∏ywem roku od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu
lub ograniczeniu pozwolenia sta∏a si´ ostateczna.

Art. 197. 1. Je˝eli nie usuni´to negatywnych skut-
ków w Êrodowisku powsta∏ych w wyniku prowadzonej
dzia∏alnoÊci, organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia
okreÊla zakres i termin wykonania tego obowiàzku
w decyzji o wygaÊni´ciu, cofni´ciu lub ograniczeniu
pozwolenia.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naru-
szajà kompetencji organu administracji wynikajàcych
z art. 362 ust. 1 pkt 2.
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Art. 198. 1. Po wydaniu decyzji o wygaÊni´ciu, cof-
ni´ciu lub ograniczeniu pozwolenia, je˝eli prowadzàcy
instalacj´ usunà∏ negatywne skutki w Êrodowisku po-
wsta∏e w wyniku prowadzonej dzia∏alnoÊci lub skutki
takie nie wystàpi∏y, organ w∏aÊciwy do wydania po-
zwolenia orzeka na wniosek prowadzàcego instalacj´
o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia.

2. W razie stwierdzenia, i˝ nie usuni´to w wyzna-
czonym terminie negatywnych skutków w Êrodowisku
powsta∏ych w wyniku prowadzonej dzia∏alnoÊci, organ
w∏aÊciwy do wydania pozwolenia orzeka o przeznacze-
niu na ten cel zabezpieczenia w wysokoÊci niezb´dnej
do usuni´cia tych skutków.

Art. 199. Post´powanie w przedmiocie wygaÊni´-
cia, cofni´cia lub ograniczenia pozwolenia wszczyna
si´ z urz´du albo na wniosek prowadzàcego instalacj´
lub zainteresowanego jej nabyciem.

Art. 200. W razie og∏oszenia likwidacji lub upad∏o-
Êci podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska przepisy
art. 198 stosuje si´ odpowiednio w zakresie orzekania
o zwrocie zabezpieczenia albo o jego przeznaczeniu na
usuni´cie szkód.

Rozdzia∏ 4

Pozwolenia zintegrowane

Art. 201. 1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga
prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze
wzgl´du na rodzaj i skal´ prowadzonej w niej dzia∏al-
noÊci, mo˝e powodowaç znaczne zanieczyszczenie po-
szczególnych elementów przyrodniczych albo Êrodo-
wiska jako ca∏oÊci.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje instalacji mogàcych
powodowaç znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo Êrodowiska jako ca∏o-
Êci.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska uwzgl´dni rodzaj
i skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacjach oraz
wynikajàce z funkcjonowania instalacji oddzia∏ywanie
na poszczególne elementy przyrodnicze albo na Êrodo-
wisko jako ca∏oÊç.

Art. 202. 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, w po-
zwoleniu zintegrowanym ustala si´ warunki emisji na
zasadach okreÊlonych dla pozwoleƒ, o których mowa
w art. 181 ust. 1 pkt 2—6.

2. W pozwoleniu zintegrowanym ustala si´ wiel-
koÊç emisji gazów lub py∏ów wprowadzanych do po-
wietrza z instalacji, niezale˝nie od tego, czy wymagane
by∏oby dla niej, zgodnie z ustawà, uzyskanie pozwole-
nia na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza.

3. W pozwoleniu zintegrowanym ustala si´ dopusz-
czalny poziom ha∏asu niezale˝nie od tego, czy dla za-
k∏adu wymagane by∏oby, zgodnie z ustawà, uzyskanie
pozwolenia na emitowanie ha∏asu do Êrodowiska.

4. W pozwoleniu zintegrowanym okreÊla si´ wa-
runki wytwarzania i sposoby post´powania z odpada-
mi na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy o od-
padach, niezale˝nie od tego, czy dla instalacji wymaga-
ne by∏oby, zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie po-
zwolenia na wytwarzanie odpadów.

5. Je˝eli z instalacji obj´tej pozwoleniem zintegro-
wanym odprowadzane sà Êcieki do kanalizacji, w po-
zwoleniu okreÊla si´ warunki, jakim powinny one od-
powiadaç.

6. W pozwoleniu zintegrowanym okreÊla si´ wa-
runki poboru wód na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach ustawy — Prawo wodne.

Art. 203. Instalacje, o których mowa w art. 201
ust. 1, po∏o˝one na terenie jednego zak∏adu obejmuje
si´ jednym pozwoleniem zintegrowanym.

Art. 204. 1. Instalacje wymagajàce pozwolenia zin-
tegrowanego powinny spe∏niaç wymagania ochrony
Êrodowiska wynikajàce z najlepszej dost´pnej techniki,
a w szczególnoÊci, z zastrze˝eniem art. 207 ust. 2, nie
mogà powodowaç przekroczenia granicznych wielko-
Êci emisyjnych.

2. Przez graniczne wielkoÊci emisyjne rozumie si´
takie dodatkowe standardy emisyjne, które nie mogà
byç przekraczane przez instalacje wymagajàce pozwo-
lenia zintegrowanego.

Art. 205. Nieprzekraczanie wielkoÊci emisji wynika-
jàcej z zastosowania najlepszej dost´pnej techniki nie
zwalnia z obowiàzku dotrzymania standardów jakoÊci
Êrodowiska.

Art. 206. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
gromadzi informacje o najlepszych dost´pnych techni-
kach oraz koordynuje przep∏yw tych informacji na po-
trzeby organów w∏aÊciwych do wydawania pozwoleƒ
oraz zainteresowanych podmiotów korzystajàcych ze
Êrodowiska.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia jednolitego
podejÊcia do wydawania zintegrowanych pozwoleƒ na
obszarze ca∏ego kraju, mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, minimalne wymagania wynikajàce z najlep-
szej dost´pnej techniki, jakie muszà spe∏niaç instalacje,
o których mowa w art. 201 ust. 2, w tym:

1) graniczne wielkoÊci emisyjne,

2) w uzasadnionych przypadkach wzajemne, warian-
towe relacje pomi´dzy granicznymi wielkoÊciami
emisyjnymi dotyczàcymi wprowadzania gazów lub
py∏ów do powietrza, odprowadzania Êcieków, wy-
twarzania odpadów i emitowania ha∏asu oraz pól
elektromagnetycznych,

3) progi tolerancji dla uzasadnionych odst´pstw od
ustalonych granicznych wielkoÊci emisyjnych oraz
czas ich stosowania,
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4) wymagania dotyczàce energoch∏onnoÊci i materia-
∏och∏onnoÊci,

5) inne niezb´dne wymagania techniczne.

3. Przez próg tolerancji rozumie si´ ustalonà na
podstawie ust. 2 pkt 3 wartoÊç, o którà do wskazanego
czasu mogà byç przekraczane graniczne wielkoÊci emi-
syjne.

4. Przy ustalaniu granicznych wielkoÊci emisyjnych
w zakresie:

1) wprowadzania gazów lub py∏ów do powietrza,

2) wytwarzania odpadów,

3) emitowania ha∏asu

stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 145 ust. 2 i 3.

5. Graniczne wielkoÊci emisji w razie odprowadza-
nia Êcieków mogà byç okreÊlone odpowiednio jako:

1) masa substancji w Êciekach przypadajàca na jed-
nostk´ masy wykorzystywanego surowca, mate-
ria∏u, paliwa lub powstajàcego produktu,

2) st´˝enie substancji w Êciekach,

3) masa substancji w Êciekach wprowadzana w okre-
Êlonym czasie,

4) temperatura Êcieków.

Przepisy art. 145 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

6. Graniczne wielkoÊci emisji w razie wytwarzania
pól elektromagnetycznych mogà byç okreÊlone jako:

1) napi´cia znamionowe linii i stacji elektroenerge-
tycznych,

2) maksymalna równowa˝na moc promieniowana
izotropowo dla instalacji emitujàcych pola elektro-
magnetyczne o cz´stotliwoÊciach od 0,03 MHz do
300 000 MHz: radiokomunikacyjnych, radionawi-
gacyjnych i radiolokacyjnych.

Przepisy art. 145 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 207. 1. Najlepsza dost´pna technika powinna
spe∏niaç wymagania, przy których okreÊlaniu uwzgl´d-
nia si´ jednoczeÊnie:

1) rachunek kosztów i korzyÊci,

2) czas niezb´dny do wdro˝enia najlepszych dost´p-
nych technik dla danego rodzaju instalacji,

3) zapobieganie zagro˝eniom dla Êrodowiska powo-
dowanym przez emisje lub ich ograniczanie do mi-
nimum,

4) podj´cie Êrodków zapobiegajàcych powa˝nym
awariom przemys∏owym lub zmniejszajàcych do
minimum powodowane przez nie zagro˝enia dla
Êrodowiska.

2. Odst´pstwo od granicznych wielkoÊci emisji jest
dopuszczalne w zakresie progów tolerancji ustalonych
na podstawie art. 206 ust. 2 pkt 3, pod warunkiem ˝e:

1) b´dzie to z korzyÊcià dla Êrodowiska jako ca∏oÊci,

2) nie zostanà naruszone standardy emisyjne.

3. Je˝eli graniczne wielkoÊci emisyjne nie zosta∏y
okreÊlone na podstawie art. 206 ust. 2 pkt 1, dopusz-
czalnà wielkoÊç emisji z instalacji ustala si´, uwzgl´d-
niajàc potrzeb´ przestrzegania obowiàzujàcych stan-
dardów emisyjnych.

Art. 208. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zinte-
growanego powinien spe∏niaç wymagania okreÊlone
dla wniosków o wydanie pozwoleƒ, o których mowa
w art. 181 ust. 1 pkt 2—6, oraz wniosku o wydanie po-
zwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumie-
niu przepisów ustawy — Prawo wodne.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
powinien tak˝e zawieraç:

1) informacje o:

a) oddzia∏ywaniu emisji na Êrodowisko jako ca∏oÊç,

b) istniejàcym lub mo˝liwym oddzia∏ywaniu trans-
granicznym na Êrodowisko,

2) uzasadnienie dla proponowanej wielkoÊci emisji
w przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 2
i 3, wskazujàce spe∏nienie okreÊlonych w tych prze-
pisach wymagaƒ.

3. Wniosek przedk∏ada si´ w dwu egzemplarzach.

4. Do wniosku do∏àcza si´:

1) dwa egzemplarze wykonanej przez akredytowanà
jednostk´ oceny zgodnoÊci z minimalnymi wyma-
ganiami wynikajàcymi z najlepszej dost´pnej tech-
niki dla instalacji, która jest przedmiotem wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego, o ile wy-
magania te zosta∏y okreÊlone na podstawie art. 206
ust. 2,

2) dowód uiszczenia op∏aty rejestracyjnej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagany zakres akredyta-
cji dla jednostek sporzàdzajàcych oceny zgodnoÊci in-
stalacji z minimalnymi wymaganiami wynikajàcymi
z najlepszej dost´pnej techniki, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ zapewnienia wiarygodnoÊci tej oceny.

Art. 209. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia
przedk∏ada niezw∏ocznie ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Êrodowiska albo podmiotowi, o którym mowa
w art. 213 ust. 1, kopie wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego oraz oceny zgodnoÊci z minimalnymi
wymaganiami wynikajàcymi z najlepszej dost´pnej
techniki.

Art. 210. 1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wy-
danie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie
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op∏aty rejestracyjnej na wyodr´bniony rachunek ban-
kowy prowadzony przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska.

2. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty rejestracyjnej sà Êrodka-
mi specjalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) i przeznacza-
ne sà na finansowanie zadaƒ ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska, o których mowa w art. 206 i 212.

3. WysokoÊç op∏aty rejestracyjnej nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 3000 EURO.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at rejestracyj-
nych, kierujàc si´ zakresem dokumentacji niezb´dnej
do wydania pozwolenia ze wzgl´du na skal´ i rodzaj
dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacjach oraz koniecz-
noÊcià zgromadzenia Êrodków umo˝liwiajàcych wyko-
nywanie zadaƒ, o których mowa w art. 206 i 212.

Art. 211. 1. Pozwolenie zintegrowane powinno
spe∏niaç wymagania okreÊlone dla pozwoleƒ, o któ-
rych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2—6.

2. Pozwolenie zintegrowane powinno tak˝e okre-
Êlaç:

1) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci,

2) sposoby osiàgania wysokiego poziomu ochrony
Êrodowiska jako ca∏oÊci,

3) sposoby ograniczania oddzia∏ywaƒ transgranicz-
nych na Êrodowisko,

4) wymóg informowania o wystàpieniu awarii prze-
mys∏owej, je˝eli nie wynika on z art. 264,

5) sposoby post´powania w przypadku zakoƒczenia
eksploatacji instalacji, w tym sposoby usuni´cia
negatywnych skutków powsta∏ych w Êrodowisku
w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy sà one
przewidywane.

3. W pozwoleniu zintegrowanym mo˝na okreÊliç
dodatkowe wymagania dla instalacji, jeÊli jest to ko-
nieczne do osiàgni´cia wysokiego poziomu ochrony
Êrodowiska jako ca∏oÊci.

4. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia przed-
k∏ada niezw∏ocznie kopi´ wydanego pozwolenia zinte-
growanego ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodo-
wiska albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213
ust. 1.

Art. 212. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
prowadzi rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zin-
tegrowanego, ocen zgodnoÊci z minimalnymi wyma-
ganiami oraz wydanych pozwoleƒ zintegrowanych,
a tak˝e analizuje wnioski i wydane pozwolenia z punk-
tu widzenia spe∏nienia wymagaƒ wynikajàcych z naj-

lepszej dost´pnej techniki, okreÊlonych w rozporzàdze-
niu wydanym na podstawie art. 206 ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska lub pod-
miot, o którym mowa w art. 213 ust. 1, mo˝e zwróciç
si´ do starosty o udzielenie informacji lub udost´pnie-
nie innych ni˝ wskazane w ust. 1 dokumentów zwiàza-
nych z wydawaniem pozwoleƒ zintegrowanych;
uprawnienie to przys∏uguje podmiotowi, o którym mo-
wa w art. 213 ust. 1, tak˝e w stosunku do wojewody.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w zakresie wydawania przez starost´ pozwoleƒ zinte-
growanych minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
kieruje wystàpienie, którego treÊcià mo˝e byç w szcze-
gólnoÊci wniosek o stwierdzenie niewa˝noÊci decyzji
w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego.

4. W przypadku skierowania wystàpienia, o którym
mowa w ust. 3, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êro-
dowiska przys∏ugujà prawa strony w post´powaniu
administracyjnym i post´powaniu przed Naczelnym
Sàdem Administracyjnym.

5. Podmiot, o którym mowa w art. 213 ust. 1, prze-
kazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska
informacje mogàce stanowiç podstaw´ do podj´cia
przez ministra dzia∏aƒ w celu wyeliminowania niepra-
wid∏owoÊci przy wydawaniu pozwoleƒ zintegrowa-
nych.

Art. 213. 1. Wykonywanie zadaƒ, o których mowa
w art. 206 ust. 1 oraz art. 212 ust. 1 i 2, minister w∏aÊci-
wy do spraw Êrodowiska mo˝e zleciç osobie fizycznej
albo prawnej, która ze wzgl´du na posiadane kompe-
tencje, doÊwiadczenie i wyposa˝enie b´dzie gwaranto-
wa∏a nale˝yte ich wykonywanie.

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane
jest w trybie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamó-
wieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773,
z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93,
poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56,
poz. 580), na okres od 5 do 8 lat.

3. Ustalajàc warunki przetargu na wykonanie za-
daƒ, minister uwzgl´dnia wymagania, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e koniecznoÊç zapewnienia przez wybra-
ny podmiot bezpieczeƒstwa powierzonych oraz spo-
rzàdzonych w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ doku-
mentów i baz danych. 

4. Informacja o zawarciu umowy zlecajàcej wyko-
nywanie zadaƒ, jej wypowiedzeniu albo wygaÊni´ciu
jest publikowana, w drodze obwieszczenia, w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” nie póêniej ni˝ na 60 dni przed terminem odpo-
wiednio wejÊcia w ˝ycie umowy, jej wypowiedzenia al-
bo wygaÊni´cia.

5. W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 4, po-
daje si´ do wiadomoÊci:

1) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby fi-
zycznej albo nazw´ i adres siedziby osoby prawnej,
z którà zawarto umow´,
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2) dat´ rozpocz´cia przez wskazany podmiot wykony-
wania zleconych zadaƒ albo dat´ zakoƒczenia ich
wykonywania z uwagi na wygaÊni´cie lub wypo-
wiedzenie umowy.

6. W okresie wykonywania zadaƒ przez podmiot,
o którym mowa w ust. 1, organ w∏aÊciwy do wydania
pozwolenia zintegrowanego przedk∏ada kopi´ wniosku
o wydanie pozwolenia, kopi´ oceny zgodnoÊci z mini-
malnymi wymaganiami wynikajàcymi z najlepszej do-
st´pnej techniki oraz kopi´ wydanego pozwolenia te-
mu podmiotowi.

7. W ciàgu 30 dni od daty wygaÊni´cia lub wypo-
wiedzenia umowy podmiot, o którym mowa w ust. 1,
ma obowiàzek przekazania ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Êrodowiska powierzonych oraz sporzàdzonych
w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ dokumentów i baz
danych.

8. Wykonanie obowiàzków okreÊlonych w ust. 7
podlega egzekucji w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

Art. 214. 1. Przed dokonaniem zmian w instalacji
obj´tej pozwoleniem zintegrowanym, polegajàcych na
zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzà-
cy instalacj´ jest obowiàzany poinformowaç o plano-
wanych zmianach organ w∏aÊciwy do wydania pozwo-
lenia.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, mo˝e uznaç, ˝e
planowane zmiany w instalacji wymagajà zmiany nie-
których warunków wydanego pozwolenia zintegrowa-
nego i zobowiàzaç prowadzàcego instalacj´, w termi-
nie 30 dni od otrzymania informacji, do z∏o˝enia wnio-
sku o zmian´ pozwolenia.

Art. 215. 1. Przed dokonaniem istotnych zmian
w instalacji obj´tej pozwoleniem zintegrowanym pro-
wadzàcy instalacj´ jest obowiàzany poinformowaç or-
gan w∏aÊciwy do wydania pozwolenia o planowanych
zmianach i z∏o˝yç wniosek o zmian´ wydanego pozwo-
lenia zintegrowanego.

2. Wniosek o zmian´ pozwolenia zintegrowanego
oraz decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego
powinny zawieraç dane, o których mowa w art. 184
i 208, oraz okreÊlaç wymagania zawarte w art. 188
i 211, które majà zwiàzek z planowanymi zmianami,
o których mowa w ust. 1.

Art. 216. 1. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwole-
nia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy wydane-
go pozwolenia zintegrowanego.

2. Wydane pozwolenie zintegrowane analizowane
jest równie˝, je˝eli nastàpi∏a zmiana w najlepszych do-
st´pnych technikach, pozwalajàca na znaczne zmniej-
szenie wielkoÊci emisji bez powodowania nadmier-
nych kosztów, lub wynika to z potrzeby dostosowania
eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie
Êrodowiska.

Art. 217. W przypadku gdy analizy dokonane
w oparciu o art. 216 wykaza∏y koniecznoÊç zmiany tre-
Êci pozwolenia zintegrowanego, którego termin wa˝-
noÊci up∏ynie póêniej ni˝ rok po zakoƒczeniu analiz,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 195.

Art. 218. Organ administracji zapewnia mo˝liwoÊç
udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu, którego
przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowane-
go lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego.

Art. 219. W razie mo˝liwoÊci wystàpienia transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko instalacji wy-
magajàcej uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
przepisy art. 58—70 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 5

Pozwolenia na wprowadzanie gazów 
lub py∏ów do powietrza

Art. 220. 1. Wprowadzanie do powietrza gazów lub
py∏ów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazów
lub py∏ów do powietrza z instalacji:

1) z których wprowadzanie gazów lub py∏ów do po-
wietrza odbywa si´ w sposób niezorganizowany,
bez poÊrednictwa przeznaczonych do tego celu
Êrodków technicznych,

2) wentylacji grawitacyjnych,

3) energetycznych:

a) opalanych w´glem kamiennym o ∏àcznej nomi-
nalnej mocy do 5 MWt,

b) opalanych koksem, drewnem, s∏omà, olejem na-
p´dowym i opa∏owym o ∏àcznej nominalnej mo-
cy do 10 MWt,

c) opalanych paliwem gazowym o ∏àcznej nominal-
nej mocy do 15 MWt,

4) innych ni˝ energetyczne o ∏àcznej nominalnej mo-
cy do 1 MWt, opalanych w´glem kamiennym, kok-
sem, drewnem, s∏omà, olejem nap´dowym i opa-
∏owym, paliwem gazowym,

5) do przetaczania paliw p∏ynnych,

6) do suszenia zbo˝a,

7) w lakierniach zu˝ywajàcych na dob´ mniej ni˝ 3 kg
lakierów wodnych i lakierów o wysokiej zawartoÊci
czàstek sta∏ych,

8) stosowanych w gastronomii,

9) w oczyszczalniach Êcieków,

10) w zbiornikach bezodp∏ywowych kanalizacji lokal-
nej,

11) w przechowalniach owoców i warzyw,
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12) stosowanych w hutach szk∏a — o wydajnoÊci
mniejszej ni˝ 1 tona na dob´,

13) stosowanych w fermach hodowlanych, z wy∏àcze-
niem instalacji zaliczonych do przedsi´wzi´ç mo-
gàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
o których mowa w art. 51 ust. 1,

14) do suszenia, brykietowania i mielenia w´gla —
o mocy przerobowej mniejszej ni˝ 30 ton surowca
na godzin´,

15) stosowanych w m∏ynach spo˝ywczych,

16) do produkcji wapna palonego — przy wydajnoÊci
mniejszej ni˝ 10 ton na dob´.

Art. 221. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza, oprócz
informacji, o których mowa w art. 184 ust. 2—4, powi-
nien tak˝e zawieraç:

1) czas pracy êróde∏ powstawania i miejsc wprowa-
dzania gazów lub py∏ów do powietrza w ciàgu ro-
ku,

2) okreÊlenie wprowadzanych do powietrza rodzajów
i iloÊci gazów lub py∏ów przypadajàcych na jed-
nostk´ wykorzystywanego surowca, materia∏u, pa-
liwa lub powstajàcego produktu,

3) opis terenu w zasi´gu pi´çdziesi´ciokrotnej wyso-
koÊci najwy˝szego miejsca wprowadzania gazów
lub py∏ów do powietrza, z uwzgl´dnieniem obsza-
rów poddanych ochronie na podstawie przepisów
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r.
Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 i z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268),

4) okreÊlenie aerodynamicznej szorstkoÊci terenu,

5) aktualny stan jakoÊci powietrza,

6) okreÊlenie warunków meteorologicznych,

7) graficzne przedstawienie wyników obliczeƒ stanu
jakoÊci powietrza, z uwzgl´dnieniem referencyj-
nych metodyk modelowania.

2. Informacje, o których mowa:

1) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawieraç okreÊle-
nie wielkoÊci emisji w zakresie gazów lub py∏ów
wprowadzanych do powietrza, wyra˝onej
w mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym
w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, a tak˝e
w kg/h oraz w Mg/rok,

2) w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywaç usytu-
owanie stanowisk do pomiaru wielkoÊci emisji
w zakresie gazów lub py∏ów wprowadzanych do
powietrza oraz proponowany zakres, metodyk´
i sposób wykonywania tych pomiarów.

Art. 222. 1. W razie braku standardów emisyjnych
i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu
iloÊci gazów lub py∏ów dopuszczonych do wprowadza-
nia do powietrza ustala si´ na poziomie niepowodujà-
cym przekroczeƒ wartoÊci odniesienia w powietrzu
i standardów zapachowej jakoÊci powietrza.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wartoÊci odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo-
stanà ustalone:

1) warunki, w jakich ustala si´ wartoÊci odniesienia,
takie jak temperatura i ciÊnienie,

2) oznaczenie numeryczne substancji pozwalajàce na
jednoznacznà jej identyfikacj´,

3) okresy, dla których uÊrednione sà wartoÊci odnie-
sienia,

4) zró˝nicowane poziomy substancji w powietrzu dla:

a) terenu kraju, z wy∏àczeniem obszarów parków
narodowych i obszarów ochrony uzdrowisko-
wej, 

b) obszarów parków narodowych,

c) obszarów ochrony uzdrowiskowej,

5) referencyjne metodyki modelowania poziomów
substancji w powietrzu.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, mo-
gà zostaç ustalone:

1) czas obowiàzywania wartoÊci odniesienia,

2) warunki uznawania wartoÊci odniesienia za dotrzy-
mane.

Art. 223. Je˝eli dla gazów lub py∏ów brak jest war-
toÊci odniesienia, sk∏adajàcy wniosek o wydanie po-
zwolenia jest obowiàzany do przed∏o˝enia uzasadnio-
nej propozycji tej wartoÊci.

Art. 224. 1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów
lub py∏ów do powietrza, oprócz wymagaƒ, o których
mowa w art. 188, powinno okreÊlaç:

1) charakterystyk´ miejsc wprowadzania gazów lub
py∏ów do powietrza,

2) usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkoÊci emi-
sji w zakresie gazów lub py∏ów wprowadzanych do
powietrza.

2. OkreÊlajàc w pozwoleniu warunki, o których mo-
wa w art. 188 ust. 2 pkt 2, ustala si´ rodzaje i iloÊç ga-
zów lub py∏ów dopuszczonych do wprowadzania do
powietrza dla ka˝dego êród∏a powstawania, miejsca
wprowadzania i ca∏ej instalacji, wyra˝one:
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1) w mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym
w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa albo
w kg/h,

2) w Mg/rok.

3. W pozwoleniu nie okreÊla si´ wielkoÊci emisji dla
tych rodzajów gazów lub py∏ów, które wprowadzone
do powietrza nie powodujà przekroczenia 10% dopusz-
czalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10%
wartoÊci odniesienia; w takim przypadku w pozwole-
niu wskazuje si´ rodzaje gazów i py∏ów, których wiel-
koÊci emisji nie okreÊlono.

4. Je˝eli dla instalacji sà ustalone standardy emi-
syjne, to w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub
py∏ów do powietrza nie okreÊla si´ innych rodzajów
gazów lub py∏ów ni˝ obj´te standardem; w takim przy-
padku w pozwoleniu wskazuje si´ na odstàpienie od
okreÊlania warunków emisji dla pozosta∏ych gazów
i py∏ów.

Art. 225. 1. Na obszarze, na którym zosta∏y przekro-
czone standardy jakoÊci powietrza, wydanie pozwole-
nia na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza
dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w spo-
sób istotny jest mo˝liwe, je˝eli zostanie zapewniona
odpowiednia redukcja iloÊci wprowadzanych do po-
wietrza gazów lub py∏ów powodujàcych naruszenia
tych standardów, wprowadzanych z innych instalacji
usytuowanych na tym obszarze.

2. ¸àczna redukcja iloÊci wprowadzanych do po-
wietrza gazów lub py∏ów z innych instalacji powinna
byç o co najmniej 30% wi´ksza ni˝ iloÊç gazów lub py-
∏ów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza
z nowo zbudowanej instalacji lub instalacji zmienionej
w sposób istotny.

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
wydane, gdy nie spowoduje to zwi´kszenia zagro˝enia
zdrowia ludzi.

Art. 226. 1. Wydanie pozwolenia w przypadku,
o którym mowa w art. 225 ust. 1, wymaga przeprowa-
dzenia post´powania kompensacyjnego, o którym mo-
wa w art. 227—229.

2. Post´powanie kompensacyjne prowadzi si´
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w rozdzia∏ach 2 i 3,
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z niniejszego
rozdzia∏u.

Art. 227. W post´powaniu kompensacyjnym
uczestniczà prowadzàcy inne instalacje, którzy wyrazi-
li zgod´ na ograniczenie iloÊci wprowadzanych do po-
wietrza gazów lub py∏ów.

Art. 228. Do wniosku o wszcz´cie post´powania
kompensacyjnego nale˝y do∏àczyç:

1) wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza,

2) zgod´ uczestników post´powania na dokonanie
odpowiedniej redukcji iloÊci wprowadzanych do
powietrza gazów lub py∏ów.

Art. 229. 1. Pozwolenie na wprowadzanie do po-
wietrza gazów lub py∏ów z instalacji nowo zbudowanej
lub zmienionej w sposób istotny jest wykonalne nie
wczeÊniej ni˝ od dnia, w którym decyzje, o których mo-
wa w ust. 2, stanà si´ ostateczne.

2. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia cofnie
lub ograniczy bez odszkodowania pozwolenia na
wprowadzanie do powietrza gazów lub py∏ów z innych
instalacji obj´tych post´powaniem kompensacyjnym
w zakresie, w jakim uczestnicy post´powania wyrazili
zgod´.

3. Z chwilà gdy decyzje, o których mowa w ust. 2,
sta∏y si´ ostateczne, organ w∏aÊciwy do wydania po-
zwolenia niezw∏ocznie informuje o tym wnioskodaw-
c´.

4. Je˝eli decyzja o pozwoleniu, wydana w wyniku po-
st´powania kompensacyjnego, nie stanie si´ wykonalna
w terminie dwóch lat od jej wydania, organ w∏aÊciwy do
wydania pozwolenia stwierdza jej wygaÊni´cie.

Rozdzia∏ 6

Pozwolenie na emitowanie ha∏asu do Êrodowiska

Art. 230. 1. Pozwolenie na emitowanie ha∏asu do
Êrodowiska jest wymagane, gdy ha∏as w Êrodowisku
przekracza dopuszczalne poziomy, z zastrze˝eniem
ust. 2 i art. 231 ust. 2.

2. Pozwolenie na emitowanie ha∏asu do Êrodowi-
ska nie jest wymagane, gdy ha∏as powstaje w zwiàzku
z eksploatacjà dróg, linii kolejowych, linii tramwajo-
wych, lotnisk oraz portów lub z dzia∏alnoÊcià osoby fi-
zycznej nieb´dàcej przedsi´biorcà.

Art. 231. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ
w∏aÊciwy do wydania pozwolenia na emitowanie ha∏a-
su do Êrodowiska, i˝ poza zak∏adem przekroczone sà
dopuszczalne poziomy ha∏asu, organ, w drodze posta-
nowienia, wzywa prowadzàcego zak∏ad do przed∏o˝e-
nia wniosku o wydanie pozwolenia; na postanowienie
to przys∏uguje za˝alenie.

2. Obowiàzek posiadania pozwolenia na emitowa-
nie ha∏asu do Êrodowiska powstaje po up∏ywie 6 mie-
si´cy od daty dor´czenia postanowienia, o którym mo-
wa w ust. 1.

Art. 232. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na emi-
towanie ha∏asu do Êrodowiska, oprócz informacji,
o których mowa w art. 184 ust. 2—4, powinien zawie-
raç:

1) rozk∏ad czasu pracy êróde∏ ha∏asu dla pory dnia
i nocy,

2) charakterystyk´ terenu, na którym usytuowany jest
zak∏ad, i terenów otaczajàcych, wynikajàcà z usta-
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leƒ miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, lub w razie braku planu, zgodnie
z art. 115 — w zasi´gu oddzia∏ywania ha∏asu emi-
towanego przez zak∏ad,

3) aktualny stan akustyczny Êrodowiska wokó∏ zak∏a-
du.

2. Informacje, o których mowa w art. 184 ust. 2
pkt 10, powinny zawieraç:

1) okreÊlenie poziomu mocy akustycznej êróde∏ ha∏a-
su,

2) proponowane wartoÊci dopuszczalne poziomu ha-
∏asu emitowanego przez zak∏ad okreÊlone dla pory
dnia i nocy.

Art. 233. 1. Pozwolenie na emitowanie ha∏asu do
Êrodowiska, oprócz wymagaƒ, o których mowa
w art. 188 ust. 2 i 3, powinno tak˝e okreÊlaç dla pory
dnia i nocy:

1) czas pracy êróde∏,

2) dopuszczalne warianty pracy instalacji, z uwzgl´d-
nieniem wykorzystywanych urzàdzeƒ.

2. Wymagania, o których mowa w art. 188 ust. 2
pkt 2, powinny zawieraç wartoÊci dopuszczalne pozio-
mu ha∏asu emitowanego przez zak∏ad, okreÊlone od-
dzielnie dla pory dnia i nocy.

Rozdzia∏ 7

Pozwolenie 
na emitowanie pól elektromagnetycznych

Art. 234. Pozwolenie na emitowanie pól elektroma-
gnetycznych jest wymagane dla:

1) linii i stacji elektroenergetycznych o napi´ciu zna-
mionowym 110 kV lub wy˝szym,

2) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyj-
nych i radiolokacyjnych, których równowa˝na moc
promieniowana izotropowo jest równa 15 W lub
wy˝sza, emitujàcych pola elektromagnetyczne
o cz´stotliwoÊciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz.

Art. 235. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na emi-
towanie pól elektromagnetycznych do Êrodowiska,
oprócz informacji, o których mowa w art. 184 
ust. 2—4, powinien zawieraç propozycje zabezpiecze-
nia przed dost´pem ludnoÊci oraz oznaczenia obsza-
rów wyst´powania pól elektromagnetycznych o warto-
Êciach wi´kszych ni˝ dopuszczalne.

2. Informacje, o których mowa:

1) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawieraç okreÊle-
nia zakresów cz´stotliwoÊci pól elektromagnetycz-
nych emitowanych przez instalacje oraz napi´cia
znamionowe w odniesieniu do linii i stacji elektro-
energetycznych,

2) w art. 184 ust. 2 pkt 12, powinny wskazywaç, w for-
mie opisowej i graficznej, miejsca wyst´powania
w otoczeniu instalacji pól elektromagnetycznych
o wartoÊciach granicznych dla obszarów zabudo-
wy mieszkaniowej oraz dla miejsc dost´pnych dla
ludnoÊci.

Art. 236. 1. Pozwolenie na emitowanie pól elektro-
magnetycznych, oprócz ustaleƒ, o których mowa
w art. 188, powinno zawieraç okreÊlenie granic obsza-
rów w otoczeniu instalacji niedost´pnych dla ludnoÊci,
w których b´dà wyst´powa∏y pola elektromagnetyczne
o wartoÊciach wi´kszych ni˝ dopuszczalne, oraz sposo-
bu ich zabezpieczenia przed dost´pem ludnoÊci, a tak-
˝e ich oznaczenia.

2. OkreÊlajàc w pozwoleniu warunki, o których mo-
wa w art. 188 ust. 2 pkt 2, ustala si´:

1) napi´cia znamionowe linii i stacji elektroenerge-
tycznych,

2) maksymalnà równowa˝nà moc promieniowanà
izotropowo dla instalacji radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujà-
cych pola elektromagnetyczne o cz´stotliwoÊciach
od 0,03 MHz do 300 000 MHz.

DZIA¸ V

Przeglàdy ekologiczne

Art. 237. W razie stwierdzenia okolicznoÊci wskazu-
jàcych na mo˝liwoÊç negatywnego oddzia∏ywania in-
stalacji na Êrodowisko, organ ochrony Êrodowiska mo-
˝e, w drodze decyzji, zobowiàzaç prowadzàcy instala-
cj´ podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska do sporzàdze-
nia i przed∏o˝enia przeglàdu ekologicznego.

Art. 238. Przeglàd ekologiczny instalacji zaliczonej
do przedsi´wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1, powi-
nien zawieraç:

1) opis obejmujàcy:

a) rodzaj, wielkoÊç i usytuowanie instalacji,

b) powierzchni´ zajmowanego terenu lub obiektu
budowlanego,

c) rodzaj technologii,

d) istniejàce w sàsiedztwie lub bezpoÊrednim za-
si´gu oddzia∏ywania instalacji obiekty mieszkal-
ne i u˝ytecznoÊci publicznej,

e) istniejàce w sàsiedztwie lub bezpoÊrednim za-
si´gu oddzia∏ywania instalacji dobra kultury
poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U.
z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 i z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268),

f) istniejàce w sàsiedztwie lub bezpoÊrednim zasi´-
gu oddzia∏ywania instalacji obiekty i obszary
poddane ochronie na podstawie przepisów
ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach,
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ustawy — Prawo wodne oraz przepisów ustawy
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,

2) okreÊlenie oddzia∏ywania na Êrodowisko instalacji,
w tym równie˝ w przypadku wystàpienia powa˝nej
awarii przemys∏owej,

3) opis dzia∏aƒ majàcych na celu zapobieganie i ogra-
niczanie oddzia∏ywania na Êrodowisko,

4) porównanie wykorzystywanej technologii z techno-
logià spe∏niajàcà wymagania, o których mowa
w art. 143,

5) wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustano-
wienie obszaru ograniczonego u˝ytkowania, okre-
Êlenie granic takiego obszaru, ograniczeƒ w zakre-
sie przeznaczenia terenu, wymagaƒ technicznych
dotyczàcych obiektów budowlanych i sposobów
korzystania z nich,

6) zwi´z∏e streszczenie w j´zyku niespecjalistycznym
informacji zawartych w przeglàdzie,

7) nazwisko osoby lub osób sporzàdzajàcych prze-
glàd.

Art. 239. W decyzji, o której mowa w art. 237, organ
w∏aÊciwy do jej wydania mo˝e:

1) ograniczyç zakres przedmiotowy przeglàdu ekolo-
gicznego,

2) wskazaç metody badaƒ i studiów.

Art. 240. Je˝eli mo˝liwoÊç negatywnego oddzia∏y-
wania na Êrodowisko wynika z funkcjonowania instala-
cji niezaliczonej do przedsi´wzi´cia mogàcego znaczà-
co oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym mowa
w art. 51 ust. 1, organ w∏aÊciwy do na∏o˝enia obowiàz-
ku sporzàdzenia przeglàdu okreÊla, które z wymagaƒ
wymienionych w art. 238 nale˝y spe∏niç, sporzàdzajàc
przeglàd ekologiczny.

Art. 241. 1. Je˝eli mo˝liwoÊç negatywnego oddzia-
∏ywania na Êrodowisko wynika z dzia∏alnoÊci podmio-
tu korzystajàcego ze Êrodowiska innej ni˝ eksploatacja
instalacji, art. 237, 239 pkt 2 i art. 240 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

2. Je˝eli przeglàd ekologiczny dotyczy drogi, linii
kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, obo-
wiàzek sporzàdzenia przeglàdu spoczywa na zarzàdza-
jàcych tymi obiektami.

Art. 242. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe
wymagania, jakie powinien spe∏niaç przeglàd ekolo-
giczny dla poszczególnych rodzajów instalacji.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogà
zostaç ustalone szczegó∏owe wymagania odnoÊnie do:

1) formy sporzàdzania przeglàdu,

2) zakresu zagadnieƒ, które powinny zostaç okreÊlone
i ocenione w przeglàdzie,

3) rodzaju dokumentów, z których informacje powin-
ny zostaç uwzgl´dnione w przeglàdzie.

Tytu∏ IV

POWA˚NE AWARIE

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 243. Ochrona Êrodowiska przed powa˝nà awa-
rià, zwanà dalej „awarià”, oznacza zapobieganie zda-
rzeniom mogàcym powodowaç awari´ oraz ogranicza-
nie jej skutków dla ludzi i Êrodowiska.

Art. 244. Prowadzàcy zak∏ad stwarzajàcy zagro˝e-
nie wystàpienia awarii, dokonujàcy przewozu substan-
cji niebezpiecznych oraz organy administracji sà obo-
wiàzani do ochrony Êrodowiska przed awariami.

Art. 245. 1. Ka˝dy, kto zauwa˝y wystàpienie awarii,
jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç o tym oso-
by znajdujàce si´ w strefie zagro˝enia oraz jednostk´
organizacyjnà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej albo Policji
albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2. Organy administracji w trybie i na zasadach okre-
Êlonych w dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953 r. o Êwiad-
czeniach w celu zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych (Dz. U.
Nr 23, poz. 93, z 1959 r. Nr 27, poz. 167, z 1970 r. Nr 16,
poz. 138, z 1983 r. Nr 44, poz. 200, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) mogà wprowadziç
obowiàzek Êwiadczeƒ osobistych i rzeczowych w celu
prowadzenia akcji na rzecz ochrony ˝ycia i zdrowia lu-
dzi oraz Êrodowiska przed skutkami awarii.

Art. 246. 1. W razie wystàpienia awarii wojewoda,
poprzez komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska, podejmie dzia∏ania i zastosuje Êrodki nie-
zb´dne do usuni´cia awarii i jej skutków, okreÊlajàc
w szczególnoÊci zwiàzane z tym obowiàzki organów
administracji i podmiotów korzystajàcych ze Êrodowi-
ska.

2. O podj´tych dzia∏aniach wojewoda informuje
marsza∏ka województwa.

Art. 247. 1. W razie wystàpienia awarii wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska mo˝e w drodze decyzji:

1) zarzàdziç przeprowadzenie w∏aÊciwych badaƒ do-
tyczàcych przyczyn, przebiegu i skutków awarii,

2) wydaç zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze
Êrodowiska.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci.

3. Je˝eli charakter awarii uzasadnia koniecznoÊç
podj´cia szybkich dzia∏aƒ, a w szczególnoÊci gdy ich
zaniechanie mog∏oby spowodowaç zwi´kszenie zagro-
˝enia ̋ ycia lub zdrowia ludzi lub bezpoÊrednie zagro˝e-
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nie pogorszenia stanu Êrodowiska w znacznych roz-
miarach, decyzja mo˝e byç og∏oszona ustnie, a infor-
macja o tym zaprotoko∏owana.

4. Na wniosek zobowiàzanego decyzj´ og∏oszonà
ustnie dor´cza si´ na piÊmie niezw∏ocznie, gdy jest to
mo˝liwe; wniosek nale˝y z∏o˝yç w terminie 7 dni od
og∏oszenia decyzji.

5. W zakresie egzekwowania obowiàzków wynika-
jàcych z decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzkie-
mu inspektorowi ochrony Êrodowiska przys∏uguje
uprawnienie egzekwowania ustnych poleceƒ w grani-
cach okreÊlonych ustawà z dnia 17 czerwca 1966 r.
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43,
poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315).

DZIA¸ II

Instrumenty prawne s∏u˝àce przeciwdzia∏aniu
powa˝nej awarii  przemys∏owej

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 248. 1. Zak∏ad stwarzajàcy zagro˝enie wystà-
pienia powa˝nej awarii przemys∏owej, zwanej dalej
„awarià przemys∏owà”, w zale˝noÊci od rodzaju, kate-
gorii i iloÊci substancji niebezpiecznej znajdujàcej si´
w zak∏adzie uznaje si´ za zak∏ad o zwi´kszonym ryzyku
wystàpienia awarii, zwany dalej „zak∏adem o zwi´kszo-
nym ryzyku”, albo za zak∏ad o du˝ym ryzyku wystàpie-
nia awarii, zwany dalej „zak∏adem o du˝ym ryzyku”.

2. Do zak∏adu, w którym przewiduje si´ mo˝liwoÊç
wystàpienia substancji niebezpiecznej, lub do zak∏adu,
w którym powstanie tej substancji jest mo˝liwe w trak-
cie procesu przemys∏owego, przepis ust. 1 stosuje si´
w zale˝noÊci od przewidywanej iloÊci substancji nie-
bezpiecznej mogàcej znaleêç si´ w zak∏adzie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje i iloÊci substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie si´ w zak∏adzie
decyduje o zaliczeniu go do zak∏adu o zwi´kszonym ry-
zyku lub zak∏adu o du˝ym ryzyku.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) nazwy i iloÊci substancji niebezpiecznych, decydu-
jàce o zaliczeniu do zak∏adu o zwi´kszonym ryzyku
albo zak∏adu o du˝ym ryzyku,

2) oznaczenie numeryczne substancji, o których mo-
wa w pkt 1, pozwalajàce na jednoznacznà ich iden-
tyfikacj´,

3) kryteria kwalifikowania substancji niewymienio-
nych na podstawie pkt 1, do kategorii:

a) bardzo toksycznych, 

b) toksycznych, 

c) utleniajàcych,

d) wybuchowych, 

e) ∏atwopalnych, 

f) wysoce ∏atwopalnych, 

g) skrajnie ∏atwopalnych, 

h) niebezpiecznych w szczególnoÊci dla ludzi lub
Êrodowiska 

oraz ich iloÊci decydujàce o zaliczeniu do zak∏adu
o zwi´kszonym ryzyku albo zak∏adu o du˝ym ryzy-
ku.

Rozdzia∏ 2

Obowiàzki prowadzàcego zak∏ad stwarzajàcy 
zagro˝enie wystàpienia awarii przemys∏owej

Art. 249. Ka˝dy, kto zamierza prowadziç lub prowa-
dzi zak∏ad o zwi´kszonym ryzyku lub o du˝ym ryzyku,
jest obowiàzany do zapewnienia, aby zak∏ad ten by∏ za-
projektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany
w sposób zapobiegajàcy awariom przemys∏owym
i ograniczajàcy ich skutki dla ludzi oraz Êrodowiska.

Art. 250. 1. Prowadzàcy zak∏ad o zwi´kszonym ry-
zyku lub o du˝ym ryzyku jest obowiàzany do zg∏osze-
nia zak∏adu w∏aÊciwemu organowi Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wieraç nast´pujàce dane:

1) oznaczenie prowadzàcego zak∏ad, jego adres za-
mieszkania lub siedziby, 

2) adres zak∏adu,

3) informacj´ o tytule prawnym,

4) charakter prowadzonej lub planowanej dzia∏alno-
Êci,

5) rodzaj instalacji i istniejàce systemy zabezpieczeƒ,

6) rodzaj, kategori´ i iloÊç oraz charakterystyk´ fizyko-
chemicznà, po˝arowà i toksycznà substancji nie-
bezpiecznej,

7) charakterystyk´ terenu w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie zak∏adu, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
czynników mogàcych przyczyniç si´ do zwi´ksze-
nia zagro˝enia awarià przemys∏owà lub pog∏´bie-
nia jej skutków.

3. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
do∏àczyç dokument potwierdzajàcy, ˝e zg∏aszajàcy jest
upowa˝niony do wyst´powania w obrocie prawnym,
je˝eli prowadzàcy zak∏ad nie jest osobà fizycznà.
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4. Prowadzàcy zak∏ad jest obowiàzany do dokona-
nia zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na
30 dni przed uruchomieniem zak∏adu lub jego cz´Êci.

5. Ka˝da istotna zmiana iloÊci lub rodzaju substan-
cji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykoche-
micznej, po˝arowej i toksycznej, zmiana technologii
lub profilu produkcji w stosunku do danych zawartych
w zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, powinny zostaç
zg∏oszone w∏aÊciwemu organowi Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem. 

6. Istotnà zmian´ iloÊci substancji niebezpiecznej
stanowi zwi´kszenie lub zmniejszenie iloÊci okreÊlone-
go rodzaju substancji o wi´cej ni˝ 20% w stosunku do
danych przedstawionych w zg∏oszeniu.

7. Istotnà zmian´ rodzaju substancji lub jej charak-
terystyki fizykochemicznej, po˝arowej i toksycznej sta-
nowi zmiana, która wià˝e si´ z zaliczeniem do innej ka-
tegorii substancji niebezpiecznych w stosunku do da-
nych przedstawionych w zg∏oszeniu.

8. Termin przewidywanego zakoƒczenia eksploata-
cji instalacji lub zamkni´cia zak∏adu prowadzàcy zak∏ad
jest obowiàzany zg∏osiç w∏aÊciwemu organowi Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej co najmniej 14 dni przed za-
mkni´ciem.

9. Zg∏oszenia, o których mowa w ust. 1, 5 i 8, pro-
wadzàcy zak∏ad przekazuje równoczeÊnie do wiadomo-
Êci wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.

Art. 251. 1. Prowadzàcy zak∏ad o zwi´kszonym ry-
zyku lub o du˝ym ryzyku sporzàdza program zapobie-
gania powa˝nym awariom przemys∏owym, zwany da-
lej „programem zapobiegania awariom”, w którym
przedstawia system zarzàdzania zak∏adem gwarantujà-
cy ochron´ ludzi i Êrodowiska.

2. Program zapobiegania awariom powinien zawie-
raç w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie prawdopodobieƒstwa zagro˝enia awa-
rià przemys∏owà,

2) zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awa-
rii przemys∏owej przewidywane do wprowadzenia,

3) okreÊlenie sposobów ograniczenia skutków awarii
przemys∏owej dla ludzi i Êrodowiska w przypadku
jej zaistnienia,

4) okreÊlenie cz´stotliwoÊci przeprowadzania analiz
programu zapobiegania awariom w celu oceny je-
go aktualnoÊci i skutecznoÊci.

3. Prowadzàcy zak∏ad o zwi´kszonym ryzyku lub
o du˝ym ryzyku przedk∏ada program zapobiegania
awariom w∏aÊciwemu organowi Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej przed uruchomieniem zak∏adu oraz przekazu-
je go równoczeÊnie do wiadomoÊci wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony Êrodowiska.

4. Uruchomienie zak∏adu o zwi´kszonym ryzyku lub
o du˝ym ryzyku mo˝e nastàpiç po up∏ywie 14 dni od

dnia otrzymania przez w∏aÊciwy organ Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej programu zapobiegania awariom, jeÊli
w tym terminie organ ten nie wniesie sprzeciwu w dro-
dze decyzji.

Art. 252. 1. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest
obowiàzany do opracowania i wdro˝enia systemu bez-
pieczeƒstwa stanowiàcego element ogólnego systemu
zarzàdzania i organizacji zak∏adu.

2. W systemie bezpieczeƒstwa nale˝y uwzgl´dniç:

1) okreÊlenie, na wszystkich poziomach organizacji,
obowiàzków pracowników odpowiedzialnych za
dzia∏ania na wypadek awarii przemys∏owej,

2) szkolenia pracowników, których obowiàzki sà zwià-
zane z funkcjonowaniem instalacji, w której znajdu-
je si´ substancja niebezpieczna,

3) funkcjonowanie mechanizmów umo˝liwiajàcych
systematycznà analiz´ zagro˝eƒ awarià przemys∏o-
wà oraz prawdopodobieƒstwa jej wystàpienia,

4) instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji,
w której znajduje si´ substancja niebezpieczna,
przewidziane dla normalnej eksploatacji instalacji,
a tak˝e konserwacji i czasowych przerw w ruchu,

5) instrukcje sposobu post´powania w razie koniecz-
noÊci dokonania zmian w procesie przemys∏owym,

6) analiz´ przewidywanych sytuacji awaryjnych, s∏u-
˝àcà nale˝ytemu opracowaniu planów operacyjno-
-ratowniczych,

7) prowadzenie monitoringu funkcjonowania instala-
cji, w której znajduje si´ substancja niebezpieczna,
umo˝liwiajàcego podejmowanie dzia∏aƒ korekcyj-
nych w przypadku wystàpienia zjawisk stanowià-
cych odst´pstwo od normalnej eksploatacji insta-
lacji,

8) systematycznà ocen´ programu zapobiegania awa-
riom oraz systemu bezpieczeƒstwa, prowadzonà
z punktu widzenia ich aktualnoÊci i skutecznoÊci.

Art. 253. 1. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest
obowiàzany do opracowania raportu o bezpieczeƒ-
stwie.

2. Raport o bezpieczeƒstwie powinien wykazaç, ˝e:

1) prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest przygoto-
wany do stosowania programu zapobiegania awa-
riom i do zwalczania awarii przemys∏owych,

2) zak∏ad spe∏nia warunki do wdro˝enia systemu bez-
pieczeƒstwa, o którym mowa w art. 252,

3) zosta∏y przeanalizowane mo˝liwoÊci wystàpienia
awarii przemys∏owej i podj´to Êrodki konieczne do
zapobie˝enia im,

4) rozwiàzania projektowe instalacji, w której znajdu-
je si´ substancja niebezpieczna, jej wykonanie oraz
funkcjonowanie zapewniajà bezpieczeƒstwo,
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5) zosta∏y opracowane wewn´trzne plany operacyjno-
-ratownicze oraz dostarczono informacje do opra-
cowania zewn´trznych planów operacyjno-ratow-
niczych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska, ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych
oraz Ministrem Obrony Narodowej, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wymagania, jakim powinien odpowia-
daç raport o bezpieczeƒstwie zak∏adu o du˝ym ryzyku.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) forma sporzàdzenia raportu,

2) zakres zagadnieƒ, które powinny zostaç w raporcie
okreÊlone i ocenione,

3) zakres terytorialny raportu,

4) rodzaje dokumentów, z których informacje powin-
ny zostaç uwzgl´dnione w raporcie.

Art. 254. 1. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest
obowiàzany, przed uruchomieniem zak∏adu, do przed-
∏o˝enia raportu o bezpieczeƒstwie komendantowi wo-
jewódzkiemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i wojewódz-
kiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.

2. Raport o bezpieczeƒstwie oraz jego zmiany za-
twierdzane sà w drodze decyzji przez komendanta wo-
jewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, po uzyska-
niu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodo-
wiska.

Art. 255. Rozpocz´cie ruchu zak∏adu o du˝ym ryzy-
ku mo˝e nastàpiç po zatwierdzeniu raportu o bezpie-
czeƒstwie.

Art. 256. 1. Raport o bezpieczeƒstwie podlega, co
najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym zmia-
nom, dokonywanym przez prowadzàcego zak∏ad o du-
˝ym ryzyku, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Raport o bezpieczeƒstwie powinien byç zmienio-
ny przez prowadzàcego zak∏ad o du˝ym ryzyku, je˝eli
potrzeb´ zmiany uzasadniajà wzgl´dy bezpieczeƒstwa
wynikajàce ze zmiany stanu faktycznego, post´pu na-
ukowo-technicznego lub analizy zaistnia∏ych awarii
przemys∏owych.

3. Je˝eli prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku nie do-
konuje zmian, o których mowa w ust. 2, komendant
wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej wzywa do
zmiany raportu o bezpieczeƒstwie, wyznaczajàc termin
dokonania zmian.

Art. 257. 1. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest
obowiàzany, przed dokonaniem zmian w ruchu zak∏a-
du mogàcych mieç wp∏yw na wystàpienie zagro˝enia
awarià przemys∏owà, do przeprowadzenia analizy pro-
gramu zapobiegania awariom, systemu bezpieczeƒ-
stwa oraz raportu o bezpieczeƒstwie.

2. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1, prowadzàcy zak∏ad jest obowiàzany, przed
wprowadzeniem zmian w ruchu zak∏adu, do uzyskania
zatwierdzenia przez komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej zmienionego raportu o bez-
pieczeƒstwie, przekazujàc go równoczeÊnie wojewódz-
kiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.

Art. 258. 1. Prowadzàcy zak∏ad o zwi´kszonym ry-
zyku, przed dokonaniem zmian w ruchu zak∏adu mogà-
cych mieç wp∏yw na wystàpienie zagro˝enia awarià
przemys∏owà, jest obowiàzany do przeprowadzenia
analizy programu zapobiegania awariom i wprowa-
dzenia, w razie potrzeby, zmian w tym programie.

2. W warunkach, o których mowa w ust. 1, prowa-
dzàcy zak∏ad jest obowiàzany do przed∏o˝enia komen-
dantowi powiatowemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
zmian w programie zapobiegania awariom oraz do
przekazania ich równoczeÊnie do wiadomoÊci woje-
wódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.

3. Wprowadzenie zmian w ruchu zak∏adu mo˝e na-
stàpiç po up∏ywie 14 dni od dnia otrzymania przez ko-
mendanta powiatowego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
zmian w programie zapobiegania awariom, jeÊli w tym
terminie organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze de-
cyzji.

Art. 259. 1. Komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej mo˝e ustaliç, w drodze decyzji, grupy
zak∏adów o zwi´kszonym ryzyku lub o du˝ym ryzyku,
których zlokalizowanie w niedu˝ej odleg∏oÊci od siebie
mo˝e zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo wystàpienia
awarii przemys∏owej lub pog∏´biç jej skutki, w szcze-
gólnoÊci ze wzgl´du na skoncentrowanie posiadanych
rodzajów, kategorii i iloÊci substancji niebezpiecznych.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, komendant
wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej mo˝e zobo-
wiàzaç prowadzàcych zak∏ady do:

1) wzajemnej wymiany informacji, które pozwolà na
uwzgl´dnienie w programie zapobiegania awa-
riom, raportach o bezpieczeƒstwie i w wewn´trz-
nych planach operacyjno-ratowniczych zwi´kszo-
nego prawdopodobieƒstwa wystàpienia awarii
przemys∏owej lub zwi´kszenia skutków jej wystà-
pienia,

2) dostarczenia informacji niezb´dnych do sporzàdze-
nia zewn´trznych planów operacyjno-ratowni-
czych oraz do opracowywania informacji o zagro-
˝eniach awariami przemys∏owymi w zak∏adach
o du˝ym ryzyku lub w zak∏adach o zwi´kszonym ry-
zyku i przewidywanych Êrodkach bezpieczeƒstwa.

Art. 260. 1. W celu zapobiegania, zwalczania i ogra-
niczania skutków awarii przemys∏owej opracowuje si´
wewn´trzny i zewn´trzny plan operacyjno-ratowniczy.

2. Plany operacyjno-ratownicze zawierajà w szcze-
gólnoÊci:

1) zak∏adane dzia∏ania s∏u˝àce ograniczeniu skutków
awarii przemys∏owej dla ludzi i Êrodowiska,

Dziennik Ustaw Nr 62 — 4496 — Poz. 627



2) propozycje metod i Êrodków s∏u˝àcych ochronie lu-
dzi i Êrodowiska przed skutkami awarii przemys∏o-
wej,

3) informacj´ o wyst´pujàcych zagro˝eniach, podj´-
tych Êrodkach zapobiegawczych i o dzia∏aniach,
które b´dà podj´te w przypadku wystàpienia awa-
rii przemys∏owej, przedstawianà spo∏eczeƒstwu
i w∏aÊciwym organom Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska, staroÊcie, wójtowi, burmi-
strzowi lub prezydentowi miasta,

4) wskazanie sposobów usuni´cia skutków awarii
przemys∏owej i przywrócenia Êrodowiska do stanu
poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to mo˝-
liwe — okreÊlenie zabiegów, których celem jest re-
kultywacja,

5) wskazanie sposobów zapobiegania transgranicz-
nym skutkom awarii przemys∏owej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska, ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych
oraz Ministrem Obrony Narodowej, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wymagania, jakim powinny odpowia-
daç wewn´trzne i zewn´trzne plany operacyjno-ratow-
nicze.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) forma sporzàdzenia planów, 

2) zakres zagadnieƒ, które powinny zostaç okreÊlone,
ocenione i ustalone,

3) zakres terytorialny planów.

Art. 261. 1. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest
obowiàzany do:

1) opracowania wewn´trznego planu operacyjno-ra-
towniczego, a w razie zagro˝enia awarià przemy-
s∏owà lub jej wystàpienia — do niezw∏ocznego
przystàpienia do jego realizacji,

2) dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej informacji niezb´dnych
do opracowania zewn´trznego planu operacyjno-
-ratowniczego, z uwzgl´dnieniem transgranicz-
nych skutków awarii przemys∏owych.

2. Sporzàdzenie wewn´trznego planu operacyjno-
-ratowniczego i dostarczenie informacji, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, nast´puje przed uruchomieniem za-
k∏adu o du˝ym ryzyku.

3. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest obowià-
zany do przeprowadzania analizy i przeçwiczenia reali-
zacji wewn´trznego planu operacyjno-ratowniczego
co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i do-
konania w nim uzasadnionych zmian; w szczególnoÊci
nale˝y braç pod uwag´ zmiany wprowadzone w insta-
lacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony

przeciwpo˝arowej, stan wiedzy dotyczàcej zapobiega-
nia, zwalczania i usuwania skutków awarii przemys∏o-
wej, a tak˝e post´p naukowo-techniczny.

4. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku niezw∏ocznie
zawiadamia komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej oraz wojewódzkiego inspektora ochro-
ny Êrodowiska o przeprowadzonej analizie wewn´trz-
nego planu operacyjno-ratowniczego i o jej rezulta-
tach.

Art. 262. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku za-
pewnia mo˝liwoÊç udzia∏u w post´powaniu, którego
przedmiotem jest sporzàdzenie wewn´trznego planu
operacyjno-ratowniczego, pracownikom zak∏adu
w szczególnoÊci nara˝onym bezpoÊrednio na skutki
awarii przemys∏owej oraz pe∏niàcym funkcj´ spo∏ecz-
nych inspektorów pracy lub przedstawicielom zwiàz-
ków zawodowych odpowiedzialnym za bezpieczeƒ-
stwo i higien´ pracy.

Art. 263. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest
obowiàzany do dostarczenia komendantowi woje-
wódzkiemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz woje-
wódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska wykazu
zawierajàcego dane o rodzaju, kategorii i iloÊci sub-
stancji niebezpiecznych znajdujàcych si´ na terenie za-
k∏adu, a tak˝e do corocznego aktualizowania wykazu,
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia, w terminie do koƒ-
ca stycznia roku nast´pnego.

Art. 264. Prowadzàcy zak∏ad o zwi´kszonym ryzyku
lub o du˝ym ryzyku w razie wystàpienia awarii przemy-
s∏owej jest obowiàzany do:

1) natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie
w∏aÊciwego organu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
oraz wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowi-
ska,

2) niezw∏ocznego przekazania organom, o których
mowa w pkt 1, informacji:

a) o okolicznoÊciach awarii,

b) o niebezpiecznych substancjach zwiàzanych
z awarià,

c) umo˝liwiajàcych dokonanie oceny skutków awa-
rii dla ludzi i Êrodowiska,

d) o podj´tych dzia∏aniach ratunkowych, a tak˝e
dzia∏aniach majàcych na celu ograniczenie skut-
ków awarii i zapobie˝enie jej powtórzeniu si´,

3) sta∏ej aktualizacji informacji, o których mowa
w pkt 2, odpowiednio do zmiany sytuacji.

Rozdzia∏ 3

Obowiàzki organów administracji zwiàzane z awarià
przemys∏owà

Art. 265. 1. Komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, na podstawie informacji przedstawio-
nych przez prowadzàcego zak∏ad stwarzajàcy zagro˝e-
nie wystàpienia awarii przemys∏owej, sporzàdza ze-
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wn´trzny plan operacyjno-ratowniczy dla terenu nara-
˝onego na skutki awarii przemys∏owej, po∏o˝onego po-
za zak∏adem o du˝ym ryzyku.

2. Koszty sporzàdzenia zewn´trznego planu opera-
cyjno-ratowniczego ponosi prowadzàcy zak∏ad o du-
˝ym ryzyku.

3. WysokoÊç kosztów, o których mowa w ust. 2,
i sposób ich uiszczenia okreÊla, w drodze decyzji, ko-
mendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;
uzasadnienie decyzji powinno zawieraç szczegó∏owy
wykaz wykonanych prac i zestawienie kosztów ich re-
alizacji.

4. Do nale˝noÊci z tytu∏u obowiàzku uiszczenia
kosztów sporzàdzenia zewn´trznego planu operacyj-
no-ratowniczego stosuje si´ przepisy dzia∏u III ustawy
— Ordynacja podatkowa, z tym ˝e uprawnienia orga-
nów podatkowych przys∏ugujà komendantowi woje-
wódzkiemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

5. Zewn´trzny plan operacyjno-ratowniczy sporzà-
dza si´ przed uruchomieniem zak∏adu.

6. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa
w post´powaniu, którego przedmiotem jest sporzàdze-
nie zewn´trznego planu operacyjno-ratowniczego.

7. Po przeprowadzeniu post´powania wymagajà-
cego udzia∏u spo∏eczeƒstwa komendant wojewódzki
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej przyjmuje zewn´trzny
plan operacyjno-ratowniczy.

8. W razie koniecznoÊci zmiany treÊci zewn´trzne-
go planu operacyjno-ratowniczego ust. 1—3, 6 i 7 sto-
suje si´ odpowiednio.

9. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej jest obowiàzany do przeprowadzania analizy
i przeçwiczenia realizacji zewn´trznego planu opera-
cyjno-ratowniczego co najmniej raz na 3 lata, w celu je-
go aktualizacji i dokonania w nim ewentualnych zmian;
w szczególnoÊci nale˝y braç pod uwag´ zmiany wpro-
wadzone w instalacji, w sposobie funkcjonowania jed-
nostek ochrony przeciwpo˝arowej, stan wiedzy doty-
czàcej zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków
awarii przemys∏owej, a tak˝e post´p naukowo-tech-
niczny.

10. Do wykonania zewn´trznego planu operacyjno-
-ratowniczego stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 266. 1. Komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w razie zagro˝enia awarià przemys∏o-
wà lub jej wystàpienia niezw∏ocznie przyst´puje do re-
alizacji zewn´trznego planu operacyjno-ratowniczego.

2. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej mo˝e odstàpiç od sporzàdzenia zewn´trznego
planu operacyjno-ratowniczego, je˝eli z informacji do-
starczonych przez prowadzàcego zak∏ad wynika w spo-
sób niebudzàcy wàtpliwoÊci, ˝e nie wyst´puje ryzyko
rozprzestrzenienia si´ skutków awarii poza zak∏ad.

Art. 267. 1. Komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej podaje do publicznej wiadomoÊci in-
formacj´ o zamieszczeniu w publicznie dost´pnym wy-
kazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze
substancji niebezpiecznych znajdujàcych si´ w zak∏a-
dach zlokalizowanych na obszarze jego w∏aÊciwoÊci
miejscowej.

2. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej poza informacjà, o której mowa w ust. 1, poda-
je do publicznej wiadomoÊci tak˝e:

1) informacje o zamieszczeniu w publicznie dost´p-
nym wykazie danych o decyzji, o której mowa
w art. 259 ust. 1,

2) informacje o zatwierdzonych raportach o bezpie-
czeƒstwie lub ich zmianach,

3) informacje o przyj´tych zewn´trznych planach ope-
racyjno-ratowniczych lub ich zmianach,

4) instrukcje o post´powaniu mieszkaƒców na wypa-
dek wystàpienia awarii.

3. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, co najmniej raz na 3 lata, dokonuje analizy do-
kumentów zawierajàcych dane, o których mowa
w ust. 2 pkt 4 i art. 259 ust. 2 pkt 2, co do ich zgodnoÊci
z wymogami bezpieczeƒstwa oraz aktualnoÊci, a w ra-
zie potrzeby wprowadza w nich odpowiednie zmiany.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres informa-
cji wymaganych do podania do publicznej wiadomo-
Êci, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4, zo-
stanà ustalone:

1) formy prezentacji informacji, 

2) szczegó∏owy zakres zagadnieƒ, które powinny zo-
staç przekazane w informacji.

Art. 268. W∏aÊciwe organy Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej w razie wystàpienia awarii przemys∏owej sà
obowiàzane do:

1) podj´cia dzia∏aƒ operacyjno-ratowniczych we
wspó∏pracy z prowadzàcym zak∏ad,

2) zebrania informacji niezb´dnych do dokonania
analizy awarii i sformu∏owania zaleceƒ dla prowa-
dzàcego zak∏ad,

3) sprawdzenia, czy prowadzàcy zak∏ad podjà∏ wszyst-
kie konieczne Êrodki zaradcze,

Dziennik Ustaw Nr 62 — 4498 — Poz. 627



4) opracowania zaleceƒ dotyczàcych zastosowania
w przysz∏oÊci okreÊlonych Êrodków zapobiegaw-
czych,

5) sprawdzenia, czy prowadzàcy zak∏ad wdro˝y∏ zale-
cenia w∏aÊciwego organu Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej.

Art. 269. Komendant powiatowy Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, w ramach czynnoÊci kontrolno-rozpo-
znawczych przeprowadzanych co najmniej raz w roku
w zak∏adzie stwarzajàcym zagro˝enie wystàpienia
awarii przemys∏owych, ustala spe∏nienie wymogów
bezpieczeƒstwa, a w szczególnoÊci czy:

1) podj´to Êrodki zapobiegajàce wystàpieniu awarii
przemys∏owej,

2) zapewniono wystarczajàce Êrodki ograniczajàce
skutki awarii przemys∏owej w zak∏adzie i poza jego
granicami, uwzgl´dniajàc skutki transgraniczne,

3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa
w ustawie, takich jak zg∏oszenie zak∏adu o zwi´k-
szonym ryzyku lub du˝ym ryzyku, program zapo-
biegania awariom, raport o bezpieczeƒstwie, we-
wn´trzny plan operacyjno-ratowniczy, informacje
niezb´dne do opracowania zewn´trznego planu
operacyjno-ratowniczego, przedk∏adane w∏aÊci-
wym organom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — sà
rzetelne i odzwierciedlajà stan bezpieczeƒstwa
w zak∏adzie.

DZIA¸ III

Wspó∏praca mi´dzynarodowa

Art. 270. 1. Komendant wojewódzki Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, który na podstawie informacji otrzy-
manych od prowadzàcego zak∏ad o du˝ym ryzyku
stwierdzi, ˝e mo˝liwe skutki awarii przemys∏owej mo-
gà mieç zasi´g transgraniczny, niezw∏ocznie przeka˝e
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska istotne
dla sprawy informacje, a w szczególnoÊci raport o bez-
pieczeƒstwie oraz wewn´trzny i zewn´trzny plan ope-
racyjno-ratowniczy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska po uzy-
skaniu informacji, o której mowa w ust. 1, niezw∏ocznie
zawiadamia paƒstwo, na którego terytorium mogà wy-
stàpiç skutki awarii, o usytuowaniu zak∏adu o du˝ym
ryzyku. Do zawiadomienia do∏àcza si´ informacj´ doty-
czàcà raportu o bezpieczeƒstwie oraz zewn´trzny plan
operacyjno-ratowniczy w cz´Êci dotyczàcej zagro˝eƒ
transgranicznych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska po uzy-
skaniu informacji od komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej o wystàpieniu awarii przemy-
s∏owej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie-
zw∏ocznie zawiadamia paƒstwo, na którego terytorium
mogà wystàpiç skutki tej awarii, i przekazuje wszystkie
istotne dla sprawy informacje.

Art. 271. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
po uzyskaniu informacji o wystàpieniu awarii przemy-

s∏owej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
rej skutki mogà oddzia∏ywaç na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, niezw∏ocznie zawiadamia o tym Ko-
mendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

2. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, w sytuacji okreÊlonej w ust. 1, niezw∏ocznie podej-
muje akcj´ ratowniczà.

3. Na potrzeby wystàpienia z roszczeniem wobec
podmiotów odpowiedzialnych Komendant G∏ówny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, po zakoƒczeniu akcji ra-
towniczej, dokona szacunku strat powsta∏ych wskutek
transgranicznego oddzia∏ywania awarii przemys∏owej
na Êrodowisko oraz kosztów akcji ratunkowej.

Tytu∏ V

ÂRODKI FINANSOWO-PRAWNE

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 272. Ârodki finansowo-prawne ochrony Êrodo-
wiska stanowià w szczególnoÊci:

1) op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska,

2) administracyjna kara pieni´˝na,

3) zró˝nicowane stawki podatków i innych danin pu-
blicznych s∏u˝àce celom ochrony Êrodowiska.

Art. 273. 1. Op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska jest
ponoszona za:

1) wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,

2) wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi,

3) pobór wód,

4) sk∏adowanie odpadów.

2. Administracyjna kara pieni´˝na jest ponoszona
za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania
ze Êrodowiska, ustalonych decyzjà w zakresie okreÊlo-
nym w ust. 1, a tak˝e w zakresie magazynowania odpa-
dów i emitowania ha∏asu do Êrodowiska.

3. Przepisy ustawy o ochronie przyrody i przepisy
ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz innych
ustaw okreÊlajà odr´bne przypadki i zasady ponosze-
nia op∏at za korzystanie ze Êrodowiska oraz administra-
cyjnych kar pieni´˝nych.

Art. 274. 1. WysokoÊç op∏at za korzystanie ze Êrodo-
wiska i administracyjnych kar pieni´˝nych zale˝y odpo-
wiednio od:

1) iloÊci i rodzaju gazów lub py∏ów wprowadzanych
do powietrza,

2) iloÊci i jakoÊci pobranej wody oraz od tego, czy po-
brano wod´ powierzchniowà czy podziemnà.
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2. WysokoÊç op∏aty za wprowadzanie Êcieków zale-
˝y, z zastrze˝eniem ust. 4, od rodzaju substancji zawar-
tych w Êciekach i ich iloÊci, a w wypadku wód ch∏odni-
czych — od temperatury tych wód. 

3. Przez substancje zawarte w Êciekach rozumie si´
tak˝e substancje wyra˝one jako wskaêniki, o których
mowa w art. 295 ust. 1.

4. WysokoÊç op∏aty za wprowadzanie Êcieków,
o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c), zale˝y od wielko-
Êci, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z któ-
rego te Êcieki sà odprowadzane.

5. WysokoÊç op∏aty za sk∏adowanie odpadów zale-
˝y od iloÊci i rodzaju sk∏adowanych odpadów, z tym ˝e
wysokoÊç op∏aty podwy˝szonej zale˝y tak˝e od czasu
sk∏adowania odpadów.

6. WysokoÊç kary zale˝y odpowiednio od:

1) iloÊci, stanu i sk∏adu Êcieków,

2) iloÊci i rodzaju sk∏adowanych albo magazynowa-
nych odpadów oraz czasu ich sk∏adowania albo
magazynowania,

3) pory doby i wielkoÊci przekroczenia dopuszczalne-
go poziomu ha∏asu.

7. Przez sk∏ad Êcieków rozumie si´ st´˝enie zawar-
tych w nich substancji.

8. Przez stan Êcieków rozumie si´ temperatur´, od-
czyn i poziom sztucznych substancji promieniotwór-
czych.

Art. 275. Do ponoszenia op∏at za korzystanie ze Êro-
dowiska oraz administracyjnych kar pieni´˝nych sà
obowiàzane, z zastrze˝eniem art. 284 ust. 2, podmioty
korzystajàce ze Êrodowiska.

Art. 276. 1. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska bez
uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji
ponosi op∏at´ podwy˝szonà za korzystanie ze Êrodowi-
ska.

2. W razie korzystania ze Êrodowiska z przekrocze-
niem lub naruszeniem warunków okreÊlonych w po-
zwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystajàcy ze Êro-
dowiska ponosi, oprócz op∏aty, administracyjnà kar´
pieni´˝nà.

Art. 277. 1. Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska wnosi na rachu-
nek urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce korzystania ze Êrodowiska.

2. Op∏aty za wprowadzanie gazów lub py∏ów do po-
wietrza, wynikajàce z eksploatacji urzàdzeƒ, wnosi si´
na rachunek urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce rejestracji podmiotu korzystajàce-
go ze Êrodowiska.

3. Administracyjne kary pieni´˝ne podmiot korzy-
stajàcy ze Êrodowiska wnosi na rachunek wojewódz-

kiego inspektora ochrony Êrodowiska, który wyda∏ de-
cyzje w przedmiocie wymierzenia kary.

4. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar stanowià przychody
odpowiednich funduszy ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej.

Art. 278. Marsza∏ek województwa i wojewódzki in-
spektor ochrony Êrodowiska sporzàdzajà sprawozda-
nia z wykonania przychodów i rozchodów, o których
mowa w art. 277, na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.

Art. 279. 1. Je˝eli warunki korzystania ze Êrodowi-
ska sà okreÊlone w pozwoleniu, o którym mowa
w art. 181 ust. 1 pkt 1—3, 5 i 6, oraz w pozwoleniu wod-
noprawnym na pobór wód w rozumieniu ustawy —
Prawo wodne, podmiotem obowiàzanym do poniesie-
nia op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska lub administra-
cyjnej kary pieni´˝nej jest podmiot, którego dotyczy
pozwolenie.

2. W razie sk∏adowania lub magazynowania odpa-
dów podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska, obo-
wiàzanym do ponoszenia op∏at za korzystanie ze Êro-
dowiska oraz administracyjnych kar pieni´˝nych, jest,
z zastrze˝eniem ust. 3, posiadacz odpadów w rozumie-
niu przepisów ustawy o odpadach.

3. Je˝eli odpady zosta∏y przekazane na rzecz pod-
miotu, który nie uzyska∏ wymaganego zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzy-
stajàcym ze Êrodowiska, obowiàzanym do ponoszenia
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, jest, z zastrze˝e-
niem ust. 4, podmiot, który przekaza∏ te odpady.

4. Je˝eli osoba fizyczna nieb´dàca przedsi´biorcà
przekazuje odpady podmiotowi, który nie uzyska∏ wy-
maganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpada-
mi, podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska, obowià-
zanym do ponoszenia op∏at za korzystanie ze Êrodowi-
ska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady.

Art. 280. Je˝eli sk∏adowane lub magazynowane od-
pady ulegajà zmieszaniu, za podstaw´ op∏aty za korzy-
stanie ze Êrodowiska lub administracyjnej kary pieni´˝-
nej przyjmuje si´ rodzaj odpadu, za który jednostkowa
stawka op∏aty jest najwy˝sza.

Art. 281. 1. Do ponoszenia op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska oraz administracyjnych kar pieni´˝nych
stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 2, prze-
pisy dzia∏u III ustawy — Ordynacja podatkowa, z tym ̋ e
uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà mar-
sza∏kowi województwa albo wojewódzkiemu inspekto-
rowi ochrony Êrodowiska.

2. Do ponoszenia op∏at, o których mowa w art. 276
ust. 1, oraz administracyjnych kar pieni´˝nych nie sto-
suje si´ przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa
dotyczàcych odroczenia terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci,
zaniechania ustalenia zobowiàzania, zaniechania po-
boru nale˝noÊci oraz umarzania zaleg∏ych zobowiàzaƒ
i odsetek za zw∏ok´, chyba ˝e przepisy dzia∏u IV stano-
wià inaczej.
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Art. 282. Post´powanie w przedmiocie op∏at za ko-
rzystanie ze Êrodowiska oraz administracyjnych kar
pieni´˝nych wszczyna si´ z urz´du albo na wniosek
podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska, którego doty-
czy op∏ata albo kara.

Art. 283. 1. Stawki podatków i innych danin publicz-
nych powinny byç ró˝nicowane, z uwzgl´dnieniem ce-
lów s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska.

2. Stawki podatku akcyzowego powinny byç kalku-
lowane w szczególnoÊci tak, aby zapewniç ni˝szà cen´
rynkowà:

1) benzyny bezo∏owiowej w stosunku do benzyny za-
wierajàcej o∏ów,

2) olejów nap´dowego i opa∏owego o ni˝szej zawar-
toÊci siarki w stosunku do olejów o wy˝szej zawar-
toÊci siarki,

3) olejów nap´dowego i smarowego, wytwarzanych
z udzia∏em komponentów uzyskiwanych z regene-
racji olejów zu˝ytych, w stosunku do olejów wy-
twarzanych bez udzia∏u tych komponentów,

4) biopaliw opartych na wykorzystaniu biomasy,
w szczególnoÊci roÊlin uprawnych, w stosunku do
paliw pochodzàcych ze êróde∏ nieodnawialnych.

DZIA¸ II

Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska

Rozdzia∏ 1

Wnoszenie op∏at

Art. 284. 1. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
ustala we w∏asnym zakresie wysokoÊç nale˝nej op∏aty
i wnosi jà na rachunek w∏aÊciwego urz´du marsza∏-
kowskiego. 

2. Osoby fizyczne nieb´dàce przedsi´biorcami po-
noszà op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska w zakresie,
w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowa-
dzanie substancji lub energii do Êrodowiska oraz po-
zwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumie-
niu przepisów ustawy — Prawo wodne.

Art. 285. 1. Op∏at´ ustala si´ wed∏ug stawek obo-
wiàzujàcych w okresie, w którym korzystanie ze Êrodo-
wiska mia∏o miejsce.

2. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska wnosi op∏a-
t´ do koƒca miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie ka˝de-
go kwarta∏u.

Art. 286. 1. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
w terminie wniesienia op∏aty przedk∏ada marsza∏kowi
województwa wykaz zawierajàcy informacje i dane,
o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia
wysokoÊci op∏at.

2. Wykaz, na podstawie którego ustalono op∏aty za
sk∏adowanie odpadów, podmiot korzystajàcy ze Êrodo-

wiska przedk∏ada tak˝e wójtowi, burmistrzowi lub pre-
zydentowi miasta w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
sk∏adowania odpadów.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory wykazów zawierajà-
cych informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodo-
wiska i sposób ich przedstawiania.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) forma wykazu,

2) zawartoÊç wykazu, w tym wymaganie, aby wykaz
zawiera∏ zbiorcze zestawienie informacji o zakresie
korzystania ze Êrodowiska, o którym mowa w
art. 273 ust. 1,

3) uk∏ad wykazu,

4) wymagane techniki przedk∏adania wykazu.

Art. 287. 1. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska po-
winien prowadziç, aktualizowanà co kwarta∏, ewiden-
cj´ zawierajàcà odpowiednio:

1) informacje o iloÊci i rodzajach gazów lub py∏ów
wprowadzanych do powietrza oraz dane, na pod-
stawie których okreÊlono te iloÊci,

2) informacje o iloÊci i jakoÊci pobranej wody po-
wierzchniowej i podziemnej,

3) informacje o iloÊci, stanie i sk∏adzie Êcieków wpro-
wadzanych do wód lub do ziemi,

4) informacje o wielkoÊci, rodzaju i sposobie zagospo-
darowania terenu, z którego odprowadzane sà
Êcieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c).

2. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów okre-
Êlajà przepisy ustawy o odpadach.

Art. 288. 1. W razie nieuiszczenia przez podmiot ko-
rzystajàcy ze Êrodowiska op∏aty albo uiszczenia op∏aty
w wysokoÊci nasuwajàcej zastrze˝enia marsza∏ek woje-
wództwa wymierza op∏at´ w drodze decyzji, na podsta-
wie w∏asnych ustaleƒ lub kontroli oraz wyników kontro-
li wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska.

2. Marsza∏ek województwa dokonuje ustaleƒ w∏a-
snych na podstawie:

1) pomiarów dokonywanych przez organy admini-
stracji lub przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowi-
ska obowiàzany do poniesienia op∏at,

2) innych danych technicznych i technologicznych.

Art. 289. 1. Nie wnosi si´ op∏at z tytu∏u tych rodza-
jów korzystania ze Êrodowiska spoÊród wymienionych
w art. 273 ust. 1, których kwartalna wysokoÊç, z zastrze-
˝eniem ust. 2, nie przekracza 25% najni˝szego wyna-
grodzenia za prac´ pracowników, obowiàzujàcego
w dniu 30 wrzeÊnia roku poprzedniego, okreÊlonego
na podstawie odr´bnych przepisów.
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2. Sejmik województwa mo˝e, w drodze aktu pra-
wa miejscowego, uchwaliç podwy˝szenie wartoÊci
procentowej, o której mowa w ust. 1, jednak nie wi´cej
ni˝ do 50%.

Rozdzia∏ 2

Stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska

Art. 290. 1. Górne jednostkowe stawki op∏at wyno-
szà, z zastrze˝eniem art. 291 ust. 1:

1) 273 z∏ za 1 kg gazów lub py∏ów wprowadzanych do
powietrza, 

2) 175 z∏ za 1 kg substancji wprowadzanych ze Êcieka-
mi do wód lub do ziemi, 

3) 20 z∏ za 1 dam3 wód ch∏odniczych,

4) 200 z∏ za umieszczenie 1 Mg odpadów na sk∏adowi-
sku, 

5) 3 z∏ za pobór 1 m3 wody podziemnej, 

6) 1,50 z∏ za pobór 1 m3 wody powierzchniowej, 

7) 3 z∏ za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której od-
prowadzane sà Êcieki, o których mowa w art. 3
pkt 38 lit. c).

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzeƒ:

1) okreÊli jednostkowe stawki op∏at, o których mowa
w ust. 1,

2) mo˝e zró˝nicowaç wysokoÊç stawek op∏at w zale˝-
noÊci od:

a) rodzaju gazów, py∏ów, odpadów lub substancji
w Êciekach i temperatury Êcieków,

b) jakoÊci i rodzaju pobranej wody,

c) obszaru kraju,

d) sposobu zagospodarowania terenu w przypad-
ku stawek op∏at za wody opadowe i roztopowe.

3. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenia, o któ-
rych mowa w ust. 2, uwzgl´dnia:

1) wielkoÊç zasobów wodnych mo˝liwych do wyko-
rzystania w poszczególnych dorzeczach oraz koszt
uzyskania wód z tych zasobów, dost´pnoÊç zaso-
bów Êrodowiska, wymogi ochrony Êrodowiska
i stopieƒ degradacji poszczególnych obszarów i za-
sobów, wynikajàce z dotychczasowych form korzy-
stania ze Êrodowiska,

2) ucià˝liwoÊç gazów, py∏ów, substancji lub energii za-
wartych w Êciekach oraz odpadów dla Êrodowiska,

3) potrzeb´ zapewnienia szczególnej ochrony zaso-
bów wód podziemnych i wód jezior,

4) mo˝liwoÊci techniczne lub technologiczne oraz
ekologicznà lub ekonomicznà racjonalnoÊç odzy-
sku odpadów.

4. Rozporzàdzenia, o których mowa w ust. 2, po-
winny byç og∏oszone nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrze-
Ênia roku poprzedzajàcego rok, od którego majà obo-
wiàzywaç.

Art. 291. 1. Stawki op∏at okreÊlone w art. 290 ust. 1
oraz ustalone na podstawie art. 290 ust. 2 podlegajà
z dniem 1 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego pod-
wy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym Êredniorocznemu
wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó-
∏em przyj´temu w ustawie bud˝etowej za rok poprzedni.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, nie póê-
niej ni˝ w terminie do dnia 31 paêdziernika ka˝dego ro-
ku, og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” wysokoÊç stawek op∏at na nast´pny rok, uwzgl´d-
niajàc dotychczasowe zmiany wysokoÊci stawek oraz
zasad´ okreÊlonà w ust. 1.

Rozdzia∏ 3

Op∏aty podwy˝szone

Art. 292. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska po-
nosi op∏aty podwy˝szone o 500% w przypadku braku
wymaganego pozwolenia na:

1) wprowadzanie do powietrza gazów lub py∏ów,

2) pobór wód lub wprowadzanie Êcieków do wód lub
do ziemi.

Art. 293. 1. Za sk∏adowanie odpadów bez uzyskania
decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏ado-
wiska odpadów podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
ponosi, z zastrze˝eniem ust. 3—5, op∏aty podwy˝szone
w wysokoÊci 0,05 jednostkowej stawki op∏aty za
umieszczenie odpadów na sk∏adowisku za ka˝dà dob´
sk∏adowania.

2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decy-
zji okreÊlajàcej sposób i miejsce magazynowania trak-
tuje si´ jako sk∏adowanie odpadów bez wymaganej de-
cyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowi-
ska, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Za sk∏adowanie odpadów w miejscu na ten cel
nieprzeznaczonym podmiot korzystajàcy ze Êrodowi-
ska ponosi op∏aty podwy˝szone w wysokoÊci 0,1 staw-
ki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku za
ka˝dà dob´ sk∏adowania.

4. W przypadku pozbycia si´ odpadów:

1) nad brzegami zbiorników wodnych, a zw∏aszcza
w strefach ochronnych uj´ç wód i na terenach wy-
p∏ywu wód z warstw wodonoÊnych,

2) na terenach parków narodowych i rezerwatów
przyrody,

3) na terenach leÊnych albo uzdrowiskowych lub na
terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe,

podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi op∏aty
podwy˝szone w wysokoÊci 0,15 jednostkowej stawki
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op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku za
ka˝dà dob´ sk∏adowania.

5. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska w przypad-
ku pozbycia si´ odpadów do Êródlàdowych wód po-
wierzchniowych i podziemnych, morskich wód we-
wn´trznych lub wód morza terytorialnego ponosi op∏a-
t´ podwy˝szonà w wysokoÊci 100-krotnej jednostko-
wej stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏ado-
wisku. 

Rozdzia∏ 4

Przepisy szczególne dotyczàce op∏at za pobór wody,
wprowadzanie Êcieków i za sk∏adowanie odpadów

Art. 294. Zwolniony z op∏at jest pobór wody:

1) dokonywany na potrzeby przerzutów wody,

2) na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem
zwrotu takiej samej iloÊci wody, co najmniej nie
gorszej jakoÊci, w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 1 km od
miejsca jej poboru,

3) powierzchniowej na potrzeby zwiàzane z wytwarza-
niem energii cieplnej lub elektrycznej w cz´Êci od-
powiadajàcej iloÊci tej wody odprowadzanej do
odbiornika, pod warunkiem ˝e pobór ten oraz od-
prowadzanie wód ch∏odniczych i wód pochodzà-
cych z obiegów ch∏odzàcych sà zgodne z pozwole-
niem, 

4) na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz
geotermii, wykorzystujàcych energi´ wody pod-
ziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziem-
nych takiej samej iloÊci wody co najmniej nie gor-
szej jakoÊci,

5) na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych or-
ganizmów wodnych, pod warunkiem ˝e pobór ten
oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest
zgodne z pozwoleniem, 

6) na potrzeby nawadniania wodami powierzchnio-
wymi u˝ytków rolnych i gruntów leÊnych,

7) pochodzàcej z odwodnienia gruntów, obiektów lub
wykopów budowlanych i zak∏adów górniczych.

Art. 295. 1. Op∏aty za Êcieki wprowadzane do wód
lub do ziemi ponosi si´, z zastrze˝eniem ust. 3—6, za
substancje wyra˝one jako wskaênik pi´ciodobowego
biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego
zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej, sumy jo-
nów chlorków i siarczanów. WysokoÊç op∏aty ustala
si´, bioràc pod uwag´ wskaênik, który powoduje op∏a-
t´ najwy˝szà.

2. Do op∏aty ustalonej wed∏ug zasad, o których mo-
wa w ust. 1, dolicza si´ op∏at´ za inne substancje za-
warte w Êciekach.

3. Op∏at´ za wprowadzanie wód zasolonych pono-
si si´ za sum´ jonów chlorków i siarczanów.

4. Podstawà ustalenia op∏aty za wprowadzanie
Êcieków do wód lub do ziemi jest iloÊç substancji za-
wartych w Êciekach pomniejszona o iloÊç tych substan-
cji zawartych w pobranej wodzie.

5. Op∏at´ za wprowadzanie wód ch∏odniczych po-
nosi si´ w zale˝noÊci od ich temperatury.

6. Op∏at´ za Êcieki, o których mowa w art. 3 pkt 38
lit. c), ponosi si´ w postaci zrycza∏towanej.

7. IloÊç i sk∏ad Êcieków wprowadzanych do wód lub
do ziemi ustala si´ w miejscu wylotu Êcieków z instala-
cji s∏u˝àcych do ich oczyszczania lub kolektorów eks-
ploatowanych przez podmioty korzystajàce ze Êrodo-
wiska, z tym ̋ e w przypadku wprowadzania wód ch∏od-
niczych wraz z innymi rodzajami Êcieków iloÊç i sk∏ad
Êcieków ustala si´ przed ich zmieszaniem.

Art. 296. Zwolnione z op∏at jest wprowadzanie:

1) do ziemi — Êcieków w celu rolniczego wykorzysta-
nia, w przypadku posiadania pozwolenia wodno-
prawnego na takie ich wykorzystanie,

2) do wód — wód ch∏odniczych i wód pochodzàcych
z obiegów ch∏odzàcych, je˝eli ich temperatura nie
przekracza +26°C albo naturalnej temperatury wo-
dy, w przypadku gdy jest ona wy˝sza ni˝ +26°C,

3) do wód — wód zasolonych, je˝eli wartoÊç sumy jo-
nów chlorków i siarczanów w tych wodach nie
przekracza 500 mg/l.

Art. 297. Op∏at´ za sk∏adowanie odpadów ponosi
si´ za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku, z za-
strze˝eniem art. 293 ust. 1 i 3—5.

DZIA¸ III

Administracyjne kary pieni´˝ne

Rozdzia∏ 1

Post´powanie w sprawie wymierzenia kary

Art. 298. 1. Administracyjne kary pieni´˝ne wymie-
rza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska za:

1) przekroczenie okreÊlonych w pozwoleniach, o któ-
rych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, iloÊci lub ro-
dzaju gazów lub py∏ów wprowadzanych do powie-
trza, 

2) przekroczenie okreÊlonych w pozwoleniach, o któ-
rych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, iloÊci, stanu
lub sk∏adu Êcieków,

3) przekroczenie okreÊlonej w pozwoleniach, o któ-
rych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach
na pobór wód, iloÊci pobranej wody, 

4) naruszenie warunków decyzji zatwierdzajàcej in-
strukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów albo
decyzji okreÊlajàcej miejsce i sposób magazyno-
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wania odpadów, wymaganych przepisami ustawy
o odpadach, co do rodzaju i sposobów sk∏adowa-
nia lub magazynowania odpadów,

5) przekroczenie, okreÊlonych w pozwoleniach, o któ-
rych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 5, poziomów ha-
∏asu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 1, 2,
4 i 5, wymierzenie administracyjnej kary pieni´˝nej od-
bywa si´ poprzez:

1) ustalenie wymiaru kary biegnàcej, okreÊlajàcego
godzinowà albo dobowà stawk´ kary w okresie,
w którym trwa naruszenie lub przekroczenie,

2) wymierzenie kary za okres, w którym trwa∏o naru-
szenie lub przekroczenie.

Art. 299. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodo-
wiska stwierdza przekroczenie lub naruszenie na pod-
stawie:

1) kontroli, a w szczególnoÊci dokonywanych w ich
trakcie pomiarów albo innych ustaleƒ,

2) pomiarów prowadzonych przez podmiot korzysta-
jàcy ze Êrodowiska, obowiàzany do dokonania ta-
kich pomiarów, z zastrze˝eniem art. 305 ust. 1.

2. O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia na
podstawie kontroli wojewódzki inspektor ochrony Êro-
dowiska, w terminie 21 dni od wykonania pomiarów,
zawiadamia podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, prze-
kazujàc mu wyniki pomiarów.

Art. 300. 1. Po stwierdzeniu przekroczenia lub naru-
szenia wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska wy-
daje, z zastrze˝eniem art. 305, decyzj´ ustalajàcà wy-
miar kary biegnàcej.

2. Wymiar kary biegnàcej ustala si´, z zastrze˝e-
niem ust. 3, uwzgl´dniajàc przekroczenie lub narusze-
nie w skali doby.

3. Za przekroczenie iloÊci lub rodzaju gazów lub py-
∏ów wprowadzanych do powietrza wymiar kary bie-
gnàcej okreÊla si´, uwzgl´dniajàc przekroczenie w ska-
li godziny.

4. W decyzji ustalajàcej wymiar kary biegnàcej
okreÊla si´:

1) wielkoÊç stwierdzonego przekroczenia lub narusze-
nia odpowiednio w skali doby albo godziny, 

2) wymiar kary biegnàcej,

3) termin, od którego kara biegnàca b´dzie naliczana,
jako odpowiednio dzieƒ albo godzin´, nast´pujàce
bezpoÊrednio po zakoƒczeniu pomiarów lub in-
nych ustaleƒ stanowiàcych podstaw´ stwierdzenia
przekroczenia lub naruszenia.

Art. 301. 1. Kara biegnàca jest naliczana, z zastrze-
˝eniem ust. 2 oraz art. 304, do czasu stwierdzenia, na

zasadach okreÊlonych w art. 299 ust.1, zmiany wielko-
Êci przekroczenia lub naruszenia.

2. Wymiar kary biegnàcej mo˝e ulec zmianie na
wniosek podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska, za-
wierajàcy:

1) wyniki pomiarów lub sprawozdanie z w∏asnych
ustaleƒ,

2) termin przeprowadzenia pomiarów lub dokonania
w∏asnych ustaleƒ,

3) informacje o sposobie ograniczenia przekroczenia
lub naruszenia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien byç
przed∏o˝ony wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska w terminie 30 dni od dokonania w∏asnych
pomiarów lub ustaleƒ.

4. Je˝eli przekroczenie zosta∏o stwierdzone na zasa-
dach okreÊlonych w art. 299 ust. 1 pkt 1, pomiary, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, powinny byç przeprowadzo-
ne w miejscach i w sposób zgodny z pomiarami doko-
nanymi przez wojewódzkiego inspektora ochrony Êro-
dowiska, który stwierdzi∏ przekroczenie.

5. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska usta-
li, w drodze decyzji, wymiar nowej kary biegnàcej,
okreÊlajàc termin naliczania kary od pe∏nej godziny al-
bo doby od terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, je-
˝eli w terminie 30 dni nie zakwestionuje zasadnoÊci
z∏o˝onego wniosku.

Art. 302. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodo-
wiska podejmuje, na podstawie ostatecznych decyzji
okreÊlajàcych wymiar kary biegnàcej, decyzj´ o wy-
mierzeniu kary:

1) za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia —
po stwierdzeniu z urz´du lub na wniosek podmio-
tu korzystajàcego ze Êrodowiska, ˝e przekroczenie
lub naruszenie usta∏o, albo

2) za okres do dnia 31 grudnia ka˝dego roku — je˝eli
do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zo-
sta∏o usuni´te.

2. W razie z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, stosuje si´ odpowiednio art. 301 
ust. 2—5.

Art. 303. Je˝eli wojewódzki inspektor ochrony Êro-
dowiska w ciàgu 30 dni od dnia wp∏ywu wniosku,
o którym mowa w art. 301 ust. 2 lub art. 302 ust. 1 pkt 1,
stwierdzi, ˝e przekroczenie lub naruszenie jest wy˝sze
ni˝ podano we wniosku lub nie usta∏o, wymierza na
okres 60 dni, poczàwszy odpowiednio od doby albo
godziny, w której stwierdzono bezzasadnoÊç wniosku,
nowà wysokoÊç kary biegnàcej, stosujàc stawki kar
zwi´kszone 2-krotnie.

Art. 304. Je˝eli do dnia zmiany stawek op∏at za ko-
rzystanie ze Êrodowiska stanowiàcych podstaw´ wy-
miaru kary albo do dnia zmiany stawek kar, o których
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mowa w art. 310 ust. 2 i art. 311 ust. 2, stwierdzone
przekroczenie lub naruszenie nie usta∏o, wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska ustala w drodze decyzji
nowy wymiar kary biegnàcej, stosujàc nowe stawki od
dnia ich wprowadzenia.

Art. 305. 1. Je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowi-
ska prowadzi ciàg∏y pomiar wielkoÊci emisji i spe∏nio-
ne sà warunki okreÊlone w ust. 3, wojewódzki inspek-
tor ochrony Êrodowiska wymierza kar´ na podstawie
przedstawionych wyników pomiarów.

2. Przekroczenia na podstawie ciàg∏ych pomiarów
okreÊla si´ za rok kalendarzowy.

3. Przekroczenie mo˝e byç ustalone na podstawie
ciàg∏ych pomiarów wielkoÊci emisji, je˝eli przyrzàd po-
miarowy:

1) umo˝liwia automatyczny ciàg∏y zapis wyników i by∏
on prowadzony przez rok kalendarzowy poprzedza-
jàcy rok, w którym ustalane jest przekroczenie,

2) jest uwierzytelniony w rozumieniu ustawy z dnia
3 kwietnia 1993 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55,
poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770
oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268).

4. Je˝eli wyniki ciàg∏ych pomiarów, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 1, nasuwajà zastrze˝enia, stosuje si´ od-
powiednio art. 299—304.

Art. 306. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki wymierzania kar na podstawie pomiarów cià-
g∏ych.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo-
gà zostaç ustalone:

1) szczegó∏owe warunki uznawania pomiarów za cià-
g∏e,

2) sposoby ustalania przekroczeƒ na podstawie wyni-
ków ciàg∏ych pomiarów w zakresie:

a) wprowadzania gazów lub py∏ów do powietrza,

b) wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi,

c) emitowania ha∏asu do Êrodowiska.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo-
gà zostaç ustalone sposoby uzupe∏niania brakujàcych
wyników pomiarów.

Art. 307. 1. Kar´ za przekroczenie iloÊci pobranej
wody wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska wy-
mierza, z zastrze˝eniem ust. 4, na podstawie prowa-
dzonych przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska po-
miarów iloÊci pobieranej wody, wykonywanych za po-
mocà przyrzàdów uwierzytelnionych w rozumieniu
ustawy — Prawo o miarach.

2. Przekroczenie ustala si´ jako iloÊç wody pobra-
nej z przekroczeniem pozwolenia w okresie pomi´dzy
kontrolami.

3. Je˝eli pobrane z jednego uj´cia iloÊci wody po-
wodujà przekroczenie kilku warunków pozwolenia, ka-
r´ ustala si´ za przekroczenie, które powoduje najwy˝-
szy wymiar kary.

4. Je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie
prowadzi pomiarów, o których mowa w ust. 1, do usta-
lenia przekroczenia przyjmuje si´ maksymalnà tech-
nicznà wydajnoÊç eksploatowanych instalacji lub urzà-
dzeƒ do poboru wody, pomno˝onà przez ustalony sza-
cunkowo czas ich wykorzystywania.

Art. 308. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowi-
ska nie wszczyna post´powania w sprawie wymierze-
nia kary, je˝eli przewidywana jej wysokoÊç nie przekra-
cza najni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników
obowiàzujàcego w dniu 30 wrzeÊnia roku poprzednie-
go, okreÊlonego na podstawie odr´bnych przepisów.

Rozdzia∏ 2

WysokoÊç kar

Art. 309. 1. Kar´ wymierza si´ w wysokoÊci 10-krot-
nej wielkoÊci jednostkowej stawki op∏at:

1) za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,

2) za pobór wód.

2. Za sk∏adowanie odpadów z naruszeniem rodzaju
i sposobów sk∏adowania odpadów, okreÊlonych w de-
cyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowi-
ska, lub magazynowanie odpadów z naruszeniem de-
cyzji okreÊlajàcej miejsce i sposób magazynowania od-
padów wymierza si´ kar´ w wysokoÊci 0,1 stawki op∏a-
ty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku za ka˝dà
dob´ sk∏adowania.

Art. 310. 1. Górne jednostkowe stawki kar wynoszà,
z zastrze˝eniem art. 312:

1) 984 z∏ — za 1 kg substancji, w wypadku przekrocze-
nia dopuszczalnego sk∏adu Êcieków,

2) 10 z∏ — za 1 m3 Êcieków, w wypadku przekroczenia
dopuszczalnej temperatury, odczynu albo poziomu
sztucznych substancji promieniotwórczych.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êli wysokoÊç jednostkowych stawek kar za przekrocze-
nie:

1) dopuszczalnych iloÊci substancji w Êciekach oraz
sposób ustalania kary, gdy przekroczenie dotyczy
wi´cej ni˝ jednej substancji,

2) dopuszczalnej temperatury, odczynu oraz iloÊci
sztucznych substancji promieniotwórczych w Êcie-
kach.

3. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenie, o któ-
rym mowa w ust. 2, uwzgl´dnia:

1) szkodliwoÊç substancji zawartych w Êciekach dla
Êrodowiska wodnego, 
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2) wielkoÊç przekroczenia warunków dotyczàcych sta-
nu Êcieków. 

Art. 311. 1. Górna jednostkowa stawka kary za prze-
kroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu przenikajà-
cego do Êrodowiska wynosi 48 z∏ za 1 dB przekrocze-
nia, z zastrze˝eniem art. 312.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êli wysokoÊç jednostkowych stawek kar za przekrocze-
nie dopuszczalnego poziomu ha∏asu.

3. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenie, o któ-
rym mowa w ust. 2, uwzgl´dnia:

1) zró˝nicowanie, w zale˝noÊci od wielkoÊci przekro-
czenia, jednostkowej stawki kary za 1 dB przekro-
czenia dopuszczalnego poziomu ha∏asu przenikajà-
cego do Êrodowiska, dla nast´pujàcych wielkoÊci
przekroczenia:

a) od 1 do 5 dB,

b) powy˝ej 5 do 10 dB, 

c) powy˝ej 10 do 15 dB,

d) powy˝ej 15 dB,

2) zró˝nicowanie wysokoÊci kary pieni´˝nej ze wzgl´-
du na por´ dnia lub por´ nocy.

Art. 312. Do jednostkowych stawek kar, okreÊlo-
nych w art. 310 ust. 1 i art. 311 ust. 1 oraz okreÊlonych
na podstawie art. 310 ust. 2 i art. 311 ust. 2, stosuje si´
odpowiednio art. 290 ust. 4 i art. 291. 

Rozdzia∏ 3

Przepisy szczególne dotyczàce kar za wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza, wprowadzanie Êcie-

ków oraz emisj´ ha∏asu

Art. 313. 1. Kar´ za przekroczenie, o którym mowa
w art. 298 ust. 1 pkt 1, wymierza si´ za ka˝dà substan-
cj´ wprowadzanà do powietrza z przekroczeniem wa-
runków okreÊlonych w pozwoleniu.

2. Je˝eli stwierdzono przekroczenie okreÊlonych
w pozwoleniu iloÊci bàdê rodzajów gazów lub py∏ów
jednoczeÊnie dla êród∏a ich powstawania, miejsca
wprowadzania lub ca∏ej instalacji, kar´ wymierza si´ na
podstawie pomiarów na stanowiskach pomiarowych,
na których przekroczenie jest najwy˝sze.

Art. 314. 1. Podstawà stwierdzenia przekroczenia
iloÊci, stanu lub sk∏adu Êcieków sà wyniki trzykrotnych
w ciàgu godziny pomiarów stanu lub sk∏adu Êcieków,
przy czym:

1) podstawà stwierdzenia przekroczenia sk∏adu Êcie-
ków oraz poziomu sztucznych substancji promie-
niotwórczych sà wyniki analiz próbki Êcieków po-
wsta∏ej po wymieszaniu trzech próbek Êcieków
o jednakowej obj´toÊci, pobranych w ciàgu godzi-
ny,

2) przekroczenie dozwolonej temperatury i dozwolo-
nej wartoÊci odczynu pH ustala si´, przyjmujàc
wartoÊç Êrednià z wielkoÊci przekroczeƒ stwierdzo-
nych w wyniku trzech pomiarów dokonanych
w ciàgu godziny.

2. Podstaw´ stwierdzenia przekroczenia podlegajà-
cego karze mo˝e stanowiç jeden pomiar, je˝eli wpro-
wadzanie Êcieków do wód lub do ziemi trwa krócej ni˝
jednà godzin´.

3. Zasad ustalania wielkoÊci przekroczenia, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje si´ w przypadku pro-
wadzenia ciàg∏ego pomiaru iloÊci, stanu lub sk∏adu
Êcieków.

4. Przekroczenie iloÊci i sk∏adu Êcieków wyra˝a si´
iloÊcià substancji wprowadzanych do wód lub do zie-
mi z naruszeniem pozwolenia.

5. Przekroczenie stanu Êcieków wyra˝a si´ iloÊcià
Êcieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z naru-
szeniem warunków pozwolenia.

Art. 315. Kar´ za przekroczenie, o którym mowa
w art. 298 ust. 1 pkt 5, wymierza si´:

1) uwzgl´dniajàc przekroczenia ustalone odr´bnie dla
pory dnia i pory nocy,

2) za przekroczenie poziomu ha∏asu w punkcie pomia-
rowym, w którym ma ono wartoÊç najwy˝szà dla
pory dnia i dla pory nocy.

DZIA¸ IV

Odraczanie,  zmniejszanie oraz umarzanie
podwy˝szonej op∏aty za korzystanie ze Êro-
dowiska oraz administracyjnych kar pieni´˝-

nych

Art. 316. Organem w∏aÊciwym w sprawach odra-
czania terminu p∏atnoÊci op∏aty za korzystanie ze Êro-
dowiska, o której mowa w art. 276 ust. 1, a tak˝e jej
zmniejszania i umarzania jest marsza∏ek województwa,
a w sprawach administracyjnych kar pieni´˝nych —
wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska.

Art. 317. 1. Termin p∏atnoÊci op∏aty za korzystanie
ze Êrodowiska oraz administracyjnej kary pieni´˝nej
odracza si´ na wniosek podmiotu korzystajàcego ze
Êrodowiska obowiàzanego do ich uiszczenia, je˝eli re-
alizuje on terminowo przedsi´wzi´cie, którego wyko-
nanie zapewni usuni´cie przyczyn ponoszenia pod-
wy˝szonych op∏at albo kar w okresie nie d∏u˝szym ni˝
5 lat od dnia z∏o˝enia wniosku.

2. Odroczenie terminu p∏atnoÊci mo˝e dotyczyç,
z zastrze˝eniem ust. 3, cz´Êci albo ca∏oÊci op∏aty lub ka-
ry.

3. Odroczenie mo˝e objàç op∏aty najwy˝ej w cz´Êci,
w jakiej przewy˝sza ono kwot´ op∏aty, jakà ponosi∏by
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska w przypadku, gdy-
by posiada∏ pozwolenie albo innà wymaganà decyzj´.
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4. Termin p∏atnoÊci mo˝e byç odroczony wy∏àcznie
na okres niezb´dny do zrealizowania przedsi´wzi´cia,
o którym mowa w ust. 1.

Art. 318. 1. Wniosek o odroczenie terminu p∏atno-
Êci op∏aty albo kary powinien zostaç z∏o˝ony do w∏aÊci-
wego organu przed up∏ywem terminu, w którym po-
winny byç one uiszczone.

2. Z∏o˝enie wniosku o odroczenie terminu p∏atnoÊci
op∏at nie zwalnia z obowiàzku ich uiszczenia w cz´Êci,
w jakiej nie mogà podlegaç odroczeniu.

3. Wniosek powinien zawieraç:

1) wskazanie wysokoÊci op∏aty lub kary, o której odro-
czenie terminu p∏atnoÊci wyst´puje strona,

2) opis realizowanego przedsi´wzi´cia, o którym mo-
wa w art. 317 ust. 1,

3) harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia ze wskaza-
niem etapów nie d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy.

4. Je˝eli istniejà zastrze˝enia co do mo˝liwoÊci sfi-
nansowania przez wnioskodawc´ planowanych przed-
si´wzi´ç, w∏aÊciwy organ mo˝e za˝àdaç dodatkowo
przed∏o˝enia dowodów potwierdzajàcych mo˝liwoÊç
finansowania przedsi´wzi´cia.

5. Decyzja o odroczeniu terminu p∏atnoÊci op∏at lub
kar okreÊla:

1) op∏at´ lub kar´, której termin p∏atnoÊci zosta∏ odro-
czony, oraz jej wysokoÊç,

2) realizowane przez wnioskodawc´ przedsi´wzi´cie,

3) harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia,

4) termin odroczenia op∏aty albo kary.

6. W∏aÊciwy organ, w drodze decyzji, odmawia od-
roczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty lub kary, je˝eli nie sà
spe∏nione warunki odroczenia okreÊlone ustawà.

7. W przypadku wniesienia wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, naliczane sà odsetki za zw∏ok´ na zasadach
okreÊlonych w przepisach dzia∏u III ustawy — Ordyna-
cja podatkowa.

Art. 319. 1. W przypadku gdy terminowe zrealizo-
wanie przedsi´wzi´cia b´dàcego podstawà odroczenia
p∏atnoÊci usun´∏o przyczyny ponoszenia op∏at i kar,
w∏aÊciwy organ, w drodze decyzji, orzeka o zmniejsze-
niu, z zastrze˝eniem ust. 3, odroczonych op∏at albo kar
o sum´ Êrodków w∏asnych wydatkowanych na realiza-
cj´ przedsi´wzi´cia; je˝eli odroczenie dotyczy przedsi´-
wzi´cia s∏u˝àcego realizacji zadaƒ w∏asnych gminy, do
Êrodków w∏asnych wlicza si´ tak˝e Êrodki pochodzàce
z bud˝etu gminy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do kwot
pozostajàcych do zap∏aty stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏u III ustawy — Ordynacja podatkowa do-
tyczàce op∏aty prolongacyjnej.

3. Je˝eli odroczeniu podlega∏y op∏aty albo kary wy-
mierzone w zwiàzku ze sk∏adowaniem lub magazyno-
waniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzajà-
cej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów lub
bez decyzji okreÊlajàcej miejsce i sposób magazyno-
wania odpadów albo wymierzone za przekroczenie wa-
runków okreÊlonych w decyzji, w razie terminowego
zrealizowania przedsi´wzi´cia w∏aÊciwy organ stwier-
dza, w drodze decyzji, umorzenie odroczonych op∏at al-
bo kar.

4. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie
przedsi´wzi´cia b´dàcego podstawà odroczenia p∏at-
noÊci nie usun´∏o przyczyn ponoszenia op∏at lub kar,
w∏aÊciwy organ, w drodze decyzji, orzeka o obowiàzku
uiszczenia odroczonych op∏at albo kar wraz z op∏atà
prolongacyjnà, o której mowa w przepisach dzia∏u III
ustawy — Ordynacja podatkowa.

Art. 320. 1. Je˝eli przedsi´wzi´cie b´dàce podsta-
wà odroczenia p∏atnoÊci nie zostanie zrealizowane
w terminie, w∏aÊciwy organ stwierdza, w drodze decy-
zji, obowiàzek uiszczenia odroczonych op∏at albo kar
wraz z okreÊlonymi w przepisach dzia∏u III ustawy —
Ordynacja podatkowa odsetkami za zw∏ok´ naliczany-
mi za okres odroczenia.

2. W∏aÊciwy organ mo˝e wydaç decyzj´, o której
mowa w ust. 1, tak˝e przed up∏ywem terminu odrocze-
nia w razie stwierdzenia, ˝e przedsi´wzi´cie b´dàce
podstawà odroczenia nie jest realizowane zgodnie
z harmonogramem.

Art. 321. W razie odroczenia terminu p∏atnoÊci
op∏at lub kar stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
— Ordynacja podatkowa w zakresie wstrzymania bie-
gu terminu przedawnienia nale˝noÊci.

Tytu∏ VI

ODPOWIEDZIALNOÂå W OCHRONIE ÂRODOWISKA

DZIA¸ I

OdpowiedzialnoÊç cywilna

Art. 322. Do odpowiedzialnoÊci za szkody spowo-
dowane oddzia∏ywaniem na Êrodowisko stosuje si´
przepisy Kodeksu cywilnego, je˝eli ustawa nie stanowi
inaczej.

Art. 323. 1. Ka˝dy, komu przez bezprawne oddzia∏y-
wanie na Êrodowisko bezpoÊrednio zagra˝a szkoda lub
zosta∏a mu wyrzàdzona szkoda, mo˝e ˝àdaç od pod-
miotu odpowiedzialnego za to zagro˝enie lub narusze-
nie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podj´cia
Êrodków zapobiegawczych, w szczególnoÊci przez za-
montowanie instalacji lub urzàdzeƒ zabezpieczajàcych
przed zagro˝eniem lub naruszeniem; w razie gdy jest
to niemo˝liwe lub nadmiernie utrudnione, mo˝e on ̋ à-
daç zaprzestania dzia∏alnoÊci powodujàcej to zagro˝e-
nie lub naruszenie.

2. Je˝eli zagro˝enie lub naruszenie dotyczy Êrodo-
wiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem, o którym
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mowa w ust. 1, mo˝e wystàpiç Skarb Paƒstwa, jednost-
ka samorzàdu terytorialnego, a tak˝e organizacja eko-
logiczna.

Art. 324. W razie wyrzàdzenia szkody przez zak∏ad
o zwi´kszonym ryzyku lub o du˝ym ryzyku art. 435 § 1
Kodeksu cywilnego stosuje si´ niezale˝nie od tego, czy
zak∏ad ten jest wprawiany w ruch za pomocà si∏ przy-
rody.

Art. 325. OdpowiedzialnoÊci za szkody wyrzàdzone
oddzia∏ywaniem na Êrodowisko nie wy∏àcza okolicz-
noÊç, ˝e dzia∏alnoÊç b´dàca przyczynà powstania
szkód jest prowadzona na podstawie decyzji i w jej gra-
nicach.

Art. 326. Podmiotowi, który naprawi∏ szkod´ w Êro-
dowisku, przys∏uguje wzgl´dem sprawcy szkody rosz-
czenie o zwrot nak∏adów poczynionych na ten cel, przy
czym wysokoÊç roszczenia ogranicza si´ w tym przy-
padku do poniesionych uzasadnionych kosztów przy-
wrócenia stanu poprzedniego.

Art. 327. 1. Ka˝dy, komu przys∏ugujà roszczenia
okreÊlone w przepisach niniejszego dzia∏u, wraz
z wniesieniem powództwa mo˝e ˝àdaç, aby sàd zobo-
wiàza∏ osob´, z której dzia∏alnoÊcià wià˝e si´ docho-
dzone roszczenie, do udzielenia informacji niezb´d-
nych do ustalenia zakresu tej odpowiedzialnoÊci.

2. Koszty przygotowania informacji ponosi pozwa-
ny, chyba ˝e powództwo okaza∏o si´ bezzasadne.

Art. 328. Organizacje ekologiczne mogà wyst´po-
waç do sàdu z roszczeniem o zaprzestanie reklamy lub
innego rodzaju promocji towaru lub us∏ugi, jeÊli rekla-
ma ta lub inny rodzaj promocji sprzeczne sà z art. 80.

DZIA¸ II

OdpowiedzialnoÊç karna

Art. 329. Kto, b´dàc do tego obowiàzany na podsta-
wie art. 28, nie gromadzi, nie przetwarza danych i nie
udost´pnia nieodp∏atnie informacji na potrzeby paƒ-
stwowego monitoringu Êrodowiska,

podlega karze grzywny.

Art. 330. Kto wbrew cià˝àcemu na nim, na podsta-
wie art. 75, obowiàzkowi w trakcie prac budowlanych
nie zapewnia ochrony Êrodowiska w obszarze prowa-
dzenia prac,

podlega karze grzywny.

Art. 331. Kto, b´dàc obowiàzany na podstawie
art. 76 ust. 4, nie informuje wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska o planowanym terminie oddania
do u˝ytku obiektu budowlanego, zespo∏u obiektów lub
instalacji lub o terminie zakoƒczenia rozruchu instalacji,

podlega karze grzywny.

Art. 332. Kto nie przestrzega ograniczeƒ, nakazów
lub zakazów, okreÊlonych w rozporzàdzeniu wydanym
na podstawie art. 92 ust. 1, 

podlega karze grzywny.

Art. 333. Kto, b´dàc obowiàzany decyzjà wydanà
na podstawie art. 95 do prowadzenia pomiarów pozio-
mów substancji w powietrzu, nie spe∏nia tego obo-
wiàzku lub nie przechowuje wyników pomiarów w wy-
maganym okresie, 

podlega karze grzywny.

Art. 334. Kto nie przestrzega ograniczeƒ, nakazów
lub zakazów, okreÊlonych w rozporzàdzeniu wydanym
na podstawie art. 96,

podlega karze grzywny.

Art. 335. Kto nie przeprowadza rekultywacji po-
wierzchni ziemi, czym narusza obowiàzki okreÊlone
w art. 102 ust. 1 i 2,

podlega karze grzywny.

Art. 336. 1. Kto, b´dàc obowiàzany na podstawie
art. 106 ust. 1 do uzgodnienia z organem ochrony Êro-
dowiska warunków rekultywacji powierzchni ziemi, nie
spe∏nia tego obowiàzku albo prowadzi rekultywacj´
wbrew uzgodnionym warunkom,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1) uniemo˝liwia prowadzenie rekultywacji zgodnie
z obowiàzkiem okreÊlonym w art. 108 ust. 2,

2) u˝ywa do prac ziemnych gleb´ lub ziemi´, która
przekracza standardy jakoÊci okreÊlone na podsta-
wie art. 105.

Art. 337. Kto, b´dàc obowiàzany decyzjà wydanà
na podstawie art. 107 do prowadzenia pomiarów za-
wartoÊci substancji w glebie lub ziemi, nie spe∏nia te-
go obowiàzku lub nie przechowuje wyników pomiarów
w wymaganym okresie,

podlega karze grzywny.

Art. 338. Kto nie przestrzega ograniczeƒ, nakazów
lub zakazów, okreÊlonych w uchwale rady powiatu wy-
danej na podstawie art. 116 ust. 1,

podlega karze grzywny.

Art. 339. 1. Kto, wprowadzajàc do Êrodowiska sub-
stancje lub energie, w zakresie, w jakim nie wymaga to
pozwolenia, przekracza dopuszczalne standardy emi-
syjne, okreÊlone na podstawie art. 145 ust. 1 lub
art. 169 ust. 1,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega ten, kto:

1) nie przestrzega wymagaƒ dotyczàcych prawid∏o-
wej eksploatacji instalacji lub urzàdzeƒ, okreÊlo-
nych na podstawie art. 146 ust. 2,

2) w razie awarii instalacji nie spe∏nia wymagaƒ okre-
Êlonych na podstawie art. 146 ust. 4.

Art. 340. 1. Kto, b´dàc obowiàzany na podstawie:

1) art. 147 ust. 1 — do prowadzenia okresowych po-
miarów wielkoÊci emisji,
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2) art. 147 ust. 2 — do prowadzenia ciàg∏ych pomia-
rów wielkoÊci emisji,

3) art. 147 ust. 4 — do prowadzenia wst´pnych pomia-
rów wielkoÊci emisji z instalacji nowo zbudowanej
lub zmienionej w sposób istotny,

nie wykonuje tych obowiàzków lub nie przechowuje
wyników pomiarów w wymaganym okresie,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega ten, kto b´dàc obowià-
zany w drodze decyzji, wydanej na podstawie art. 150
ust. 1—3, do prowadzenia w okreÊlonym czasie pomia-
rów lub ich przedk∏adania, nie spe∏nia tego obowiàzku,
a tak˝e kto nie przechowuje wyników tych pomiarów
w wymaganym okresie.

Art. 341. Kto, b´dàc do tego obowiàzany na podsta-
wie art. 149 ust. 1, nie przedk∏ada w∏aÊciwym organom
wyników pomiarów,

podlega karze grzywny.

Art. 342. 1. Kto, b´dàc obowiàzany na podstawie
art. 152 do zg∏oszenia informacji dotyczàcych eksplo-
atacji instalacji, nie spe∏nia tych obowiàzków lub eks-
ploatuje instalacj´ niezgodnie ze z∏o˝onà informacjà,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instala-
cj´ pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa
w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatacj´ instala-
cji przed up∏ywem terminu do wniesienia sprzeciwu.

Art. 343. 1. Kto narusza zakaz u˝ywania instalacji
lub urzàdzeƒ nag∏aÊniajàcych okreÊlony w art. 156
ust. 1,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto nie przestrzega
ograniczeƒ, nakazów lub zakazów okreÊlonych
w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 157
ust. 1.

Art. 344. Kto narusza zakaz wprowadzania do obro-
tu lub ponownego wykorzystania substancji stwarzajà-
cych szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska okreÊlony
w art. 160 ust. 1,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolnoÊci,
albo grzywny.

Art. 345. Kto, b´dàc do tego obowiàzany na podsta-
wie art. 161, nie oczyszcza lub nie unieszkodliwia insta-
lacji lub urzàdzeƒ, w których sà lub by∏y wykorzystywa-
ne substancje stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla
Êrodowiska albo co do których istnieje uzasadnione
podejrzenie, ˝e by∏y w nich wykorzystywane takie sub-
stancje,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolnoÊci,
albo grzywny.

Art. 346. 1. Kto, wykorzystujàc substancje stwarza-
jàce szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska, nie przeka-
zuje okresowo odpowiednio wojewodzie albo wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o ro-
dzaju, iloÊci i miejscach ich wyst´powania, czym naru-
sza obowiàzek okreÊlony w art. 162 ust. 3 i 4,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto w wymaganym za-
kresie nie dokumentuje rodzaju, iloÊci i miejsc wyst´-
powania substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝e-
nie dla Êrodowiska oraz sposobu ich eliminowania,
czym narusza obowiàzek okreÊlony w art. 162 ust. 2.

Art. 347. 1. Kto, wprowadzajàc do obrotu wykona-
ne z tworzyw sztucznych jednorazowe naczynia i sztuç-
ce, nie zamieszcza na nich informacji o ich negatyw-
nym oddzia∏ywaniu na Êrodowisko, czym narusza obo-
wiàzek okreÊlony w art. 170 ust. 1,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto wprowadza do ob-
rotu okreÊlone na podstawie art. 170 ust. 2 produkty
z tworzyw sztucznych i nie zamieszcza na nich informa-
cji o ich negatywnym oddzia∏ywaniu na Êrodowisko.

Art. 348. Kto narusza okreÊlony w art. 171 zakaz
wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpo-
wiadajà wymaganiom, o których mowa w art. 169
ust. 1,

podlega karze grzywny.

Art. 349. 1. Kto, b´dàc obowiàzany na podstawie:

1) art. 175 ust. 1 — do prowadzenia okresowych po-
miarów poziomów w Êrodowisku wprowadzanych
substancji lub energii,

2) art. 175 ust. 2 — do prowadzenia ciàg∏ych pomia-
rów poziomów w Êrodowisku wprowadzanych
substancji lub energii,

3) art. 175 ust. 3 — do przeprowadzenia pomiarów po-
ziomów w Êrodowisku wprowadzanych substancji
lub energii w zwiàzku z eksploatacjà obiektu prze-
budowanego,

nie wykonuje tych obowiàzków lub nie przechowuje
wyników pomiarów w wymaganym okresie,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega ten, kto b´dàc obowià-
zany w drodze decyzji, wydanej na podstawie art. 178
ust. 1—3, do prowadzenia w okreÊlonym czasie pomia-
rów lub ich przedk∏adania, nie spe∏nia tego obowiàzku,
a tak˝e kto nie przechowuje wyników tych pomiarów
w wymaganym okresie.

Art. 350. 1. Kto, b´dàc obowiàzany na podstawie
art. 177 ust. 1, nie przedk∏ada w∏aÊciwym organom wy-
ników pomiarów,

podlega karze grzywny.
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2. Tej samej karze podlega, kto, b´dàc obowiàzany
na podstawie art. 179, nie przedk∏ada mapy akustycz-
nej terenu.

Art. 351. 1. Kto eksploatuje instalacj´ bez wymaga-
nego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolnoÊci,
albo grzywny. 

2. Tej samej karze podlega ten, kto eksploatuje in-
stalacj´ bez wniesienia wymaganego zabezpieczenia,
o którym mowa w art. 187.

Art. 352. Kto, zauwa˝ywszy wystàpienie awarii, nie
zawiadomi o tym niezw∏ocznie osób znajdujàcych si´
w strefie zagro˝enia oraz jednostki organizacyjnej Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej albo wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, czym narusza obowiàzek okreÊlony
w art. 245 ust. 1,

podlega karze grzywny.

Art. 353. Kto nie wykonuje obowiàzków na∏o˝o-
nych decyzjà wydanà na podstawie art. 247 ust. 1, 

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolnoÊci,
albo grzywny.

Art. 354. 1. Kto, prowadzàc zak∏ad o zwi´kszonym
lub du˝ym ryzyku, nie wype∏nia obowiàzków okreÊlo-
nych w art. 250 i 251,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolnoÊci,
albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto w przypadku wystà-
pienia awarii nie wype∏nia obowiàzków okreÊlonych
w art. 264.

Art. 355. Kto, prowadzàc zak∏ad o du˝ym ryzyku:

1) nie opracowuje lub nie wdra˝a systemu bezpie-
czeƒstwa, o którym mowa w art. 252,

2) rozpoczyna ruch zak∏adu, nie posiadajàc zatwier-
dzonego raportu o bezpieczeƒstwie,

3) nie analizuje i nie wprowadza uzasadnionych
zmian do raportu o bezpieczeƒstwie w terminie
okreÊlonym w art. 256 ust. 1,

4) nie wykonuje obowiàzków okreÊlonych w art. 261
ust. 1 pkt 1 lub ust. 3,

5) nie wykonuje obowiàzków okreÊlonych w art. 263,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolnoÊci,
albo grzywny.

Art. 356. Kto wprowadzi∏ zmian´ w ruchu zak∏adu
o du˝ym ryzyku mogàcà mieç wp∏yw na wystàpienie
zagro˝enia awarià przemys∏owà, nie uzyskujàc za-
twierdzenia przez komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej zmian w raporcie o bezpie-
czeƒstwie,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolnoÊci,
albo grzywny.

Art. 357. Kto wprowadzi∏ zmian´ w ruchu zak∏adu
o zwi´kszonym ryzyku mogàcà mieç wp∏yw na wystà-
pienie zagro˝enia awarià przemys∏owà, nie przedk∏a-
dajàc komendantowi powiatowemu Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochro-
ny Êrodowiska zmian w programie zapobiegania awa-
riom,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolnoÊci,
albo grzywny.

Art. 358. Kto nie dope∏nia obowiàzków na∏o˝onych
decyzjà wydanà na podstawie art. 259 ust. 1,

podlega karze grzywny.

Art. 359. 1. Kto, b´dàc do tego obowiàzany na pod-
stawie art. 287 ust. 1, nie prowadzi wymaganej ewiden-
cji,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dope∏nia obo-
wiàzku przedstawienia wykazu, o którym mowa
w art. 286.

Art. 360. Kto nie wykonuje decyzji:

1) o wstrzymaniu dzia∏alnoÊci, wydanej na podstawie
art. 364,

2) o wstrzymaniu oddania do u˝ytku lub zakazu u˝yt-
kowania obiektu budowlanego, zespo∏u obiektów,
instalacji lub urzàdzenia, wydanej na podstawie
art. 365, 367 lub 368,

3) o zakazie produkcji, sprowadzania z zagranicy lub
wprowadzania do obrotu produktów niespe∏niajà-
cych wymagaƒ ochrony Êrodowiska, wydanej na
podstawie art. 370,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolnoÊci,
albo grzywny.

Art. 361. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone
w art. 329—360 nast´puje na podstawie przepisów Ko-
deksu post´powania w sprawach o wykroczenia.

DZIA¸ III

OdpowiedzialnoÊç administracyjna

Art. 362. 1. Je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowi-
ska negatywnie oddzia∏uje na Êrodowisko, organ
ochrony Êrodowiska mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç
obowiàzek:

1) ograniczenia oddzia∏ywania na Êrodowisko i jego
zagro˝enia,

2) przywrócenia Êrodowiska do stanu w∏aÊciwego.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, okreÊla si´:

1) zakres ograniczenia oddzia∏ywania na Êrodowisko
lub stan, do jakiego ma zostaç przywrócone Êrodo-
wisko,

2) termin wykonania obowiàzku.
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3. W razie braku mo˝liwoÊci na∏o˝enia obowiàzku
podj´cia dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1, organ
ochrony Êrodowiska mo˝e zobowiàzaç podmiot korzy-
stajàcy ze Êrodowiska do uiszczenia na rzecz w∏aÊciwe-
go gminnego funduszu ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej, z zastrze˝eniem ust. 4, kwoty pieni´˝nej
odpowiadajàcej wysokoÊci szkód wynik∏ych z narusze-
nia stanu Êrodowiska.

4. Je˝eli szkody dotyczà obszaru kilku gmin, organ,
o którym mowa w ust. 1, zobowià˝e do wp∏aty kwot na
rzecz w∏aÊciwych gminnych funduszy ochrony Êrodo-
wiska i gospodarki wodnej proporcjonalnie do wielko-
Êci szkód.

5. Do nale˝noÊci z tytu∏u obowiàzku uiszczenia
kwoty pieni´˝nej, o której mowa w ust. 3, stosuje si´
przepisy dzia∏u III ustawy — Ordynacja podatkowa,
z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych przys∏u-
gujà organowi ochrony Êrodowiska w∏aÊciwemu do
na∏o˝enia obowiàzku.

6. Przepisy ust. 1 pkt 2 i ust. 3—5 stosuje si´ odpo-
wiednio do w∏adajàcych powierzchnià ziemi podmio-
tów korzystajàcych ze Êrodowiska, które nie oddzia∏ujà
negatywnie na Êrodowisko, je˝eli na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie sà one obowiàzane do rekultywacji po-
wierzchni ziemi.

Art. 363. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mo-
˝e, w drodze decyzji, nakazaç osobie fizycznej eksplo-
atujàcej instalacj´ w ramach zwyk∏ego korzystania ze
Êrodowiska lub eksploatujàcej urzàdzenie wykonanie
w okreÊlonym czasie czynnoÊci zmierzajàcych do ogra-
niczenia ich negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko.

Art. 364. Je˝eli dzia∏alnoÊç prowadzona przez pod-
miot korzystajàcy ze Êrodowiska albo osob´ fizycznà
powoduje pogorszenie stanu Êrodowiska w znacznych
rozmiarach lub zagra˝a ˝yciu lub zdrowiu ludzi, woje-
wódzki inspektor ochrony Êrodowiska wyda decyzj´
o wstrzymaniu tej dzia∏alnoÊci w zakresie, w jakim jest
to niezb´dne dla zapobie˝enia pogarszaniu stanu Êro-
dowiska.

Art. 365. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodo-
wiska wstrzyma, w drodze decyzji, u˝ytkowanie insta-
lacji:

1) eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zin-
tegrowanego,

2) eksploatowanej z naruszeniem warunków pozwo-
lenia zintegrowanego przez okres przekraczajàcy 6
miesi´cy.

2. W odniesieniu do nowo zbudowanego lub zmo-
dernizowanego obiektu budowlanego, zespo∏u obiek-
tów lub instalacji zwiàzanych z przedsi´wzi´ciem zali-
czonym do mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodo-
wisko, o których mowa w art. 51 ust. 1, wojewódzki in-
spektor ochrony Êrodowiska wstrzyma, w drodze decy-
zji:

1) oddanie do u˝ytku, je˝eli nie spe∏niajà one wyma-
gaƒ ochrony Êrodowiska, o których mowa
w art. 76,

2) u˝ytkowanie w przypadku stwierdzenia niedotrzy-
mywania wynikajàcych z mocy prawa standardów
emisyjnych albo okreÊlonych w pozwoleniu wa-
runków emisji po up∏ywie 30 dni od zakoƒczenia
rozruchu,

3) u˝ytkowanie, je˝eli w ciàgu 5 lat od oddania do
u˝ytku zostanie ujawnione, i˝ przy oddawaniu do
u˝ytku nie zosta∏y spe∏nione wymagania ochrony
Êrodowiska, o których mowa w art. 76, i nie sà one
nadal spe∏nione, a inwestor nie dope∏ni∏ obowiàz-
ku poinformowania wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska o fakcie oddawania do eksplo-
atacji instalacji lub obiektów.

Art. 366. 1. Decyzji, o której mowa w art. 364 i 365,
nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Rygoru natychmiastowej wykonalnoÊci nie na-
daje si´, gdy zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w art. 365 ust. 2 pkt 3; art. 367 ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. W decyzji, o której mowa w art. 364 i 365 ust. 1
i 2 pkt 2 i 3, okreÊla si´ termin wstrzymania dzia∏alno-
Êci, uwzgl´dniajàc potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowi-
ska jej zakoƒczenia.

Art. 367. 1. W razie:

1) wprowadzania przez podmiot korzystajàcy ze Êro-
dowiska substancji lub energii do Êrodowiska bez
wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego
warunków,

2) naruszania przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowi-
ska warunków decyzji okreÊlajàcej wymagania do-
tyczàce funkcjonowania instalacji wymagajàcej
zg∏oszenia 

wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska mo˝e
wstrzymaç, w drodze decyzji, u˝ytkowanie instalacji. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, woje-
wódzki inspektor ochrony Êrodowiska mo˝e na wnio-
sek prowadzàcego instalacj´, w drodze decyzji, ustaliç
termin usuni´cia naruszenia.

3. W razie nieusuni´cia naruszenia w wyznaczo-
nym terminie wojewódzki inspektor ochrony Êrodowi-
ska wstrzyma, w drodze decyzji, u˝ytkowanie instalacji.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1 i 3, okreÊla si´
termin wstrzymania dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc po-
trzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska jej zakoƒczenia.

Art. 368. 1. W razie naruszenia warunków decyzji
okreÊlajàcej wymagania dotyczàce eksploatacji insta-
lacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowa-
dzonej przez osob´ fizycznà w ramach zwyk∏ego korzy-
stania ze Êrodowiska, wójt, burmistrz lub prezydent
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miasta mo˝e, w drodze decyzji, wstrzymaç u˝ytkowa-
nie instalacji; art. 367 ust. 2—4 stosuje si´ odpowied-
nio.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mo˝e,
w drodze decyzji, wstrzymaç u˝ytkowanie instalacji lub
urzàdzenia, je˝eli osoba fizyczna nie dostosowa∏a si´
do wymagaƒ decyzji, o której mowa w art. 363.

Art. 369. Przepisów art. 367 ust. 1 i art. 368 nie sto-
suje si´, je˝eli zachodzà przes∏anki do wydania decyzji
o wstrzymaniu dzia∏alnoÊci, zgodnie z art. 364 lub 365.

Art. 370. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowi-
ska zaka˝e, w drodze decyzji, produkcji, sprowadzania
z zagranicy lub wprowadzania do obrotu produktów
niespe∏niajàcych wymagaƒ ochrony Êrodowiska.

Art. 371. Przepisy ustawy o odpadach wskazujà in-
ne ni˝ wymienione w ustawie przypadki wstrzymywa-
nia przez wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowi-
ska, w drodze decyzji, dzia∏alnoÊci prowadzonej z naru-
szeniem wymagaƒ ochrony Êrodowiska.

Art. 372. 1. Po stwierdzeniu, i˝ usta∏y przyczyny
wstrzymania dzia∏alnoÊci, wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, na wniosek zainteresowanego, wyra˝a zgod´
na podj´cie wstrzymanej dzia∏alnoÊci.

2. W razie podj´cia decyzji o wstrzymaniu oddania
do eksploatacji obiektu budowlanego, zespo∏u obiek-
tów lub instalacji ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 373. 1. W∏aÊciwy organ Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej w razie naruszenia przepisów art. 248—269 mo-
˝e wydaç decyzj´:

1) nakazujàcà usuni´cie w okreÊlonym terminie
stwierdzonych uchybieƒ lub

2) wstrzymujàcà u˝ytkowanie instalacji,

je˝eli stwierdzone uchybienia mogà powodowaç ry-
zyko wystàpienia awarii przemys∏owej.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

3. W decyzji, o której mowa w ust.1 pkt 2, okreÊla
si´ termin wstrzymania dzia∏alnoÊci, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ bezpiecznego dla Êrodowiska jej zakoƒczenia.

Art. 374. 1. Decyzje, o których mowa w niniejszym
dziale, z wyjàtkiem decyzji okreÊlonych w art. 365 i 372,
dotyczàce:

1) ruchu zak∏adu górniczego — wymagajà uzgodnie-
nia z dyrektorem w∏aÊciwego okr´gowego urz´du
górniczego,

2) morskiego pasa ochronnego — wymagajà uzgod-
nienia z w∏aÊciwym dyrektorem urz´du morskiego.

2. Niezaj´cie stanowiska, w terminie 14 dni, przez
organ w∏aÊciwy do uzgodnienia oznacza brak uwag
i zastrze˝eƒ.

3. Uzgodnienie nie jest wymagane, je˝eli decyzja
jest podejmowana w sytuacji zagro˝enia ˝ycia lub
zdrowia ludzi lub bezpoÊredniego zagro˝enia pogor-
szeniem stanu Êrodowiska w znacznych rozmiarach.

Art. 375. Post´powanie w sprawie wydania decyzji,
o których mowa w niniejszym dziale, wszczyna si´
z urz´du.

Tytu∏ VII

ORGANY ADMINISTRACJI ORAZ INSTYTUCJE
OCHRONY ÂRODOWISKA

DZIA¸ I

Organy administracj i  
do spraw ochrony Êrodowiska

Art. 376. Organami ochrony Êrodowiska, z zastrze-
˝eniem art. 377, sà:

1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

2) starosta,

3) wojewoda,

4) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.

Art. 377. Organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska
dzia∏ajàce na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska wykonujà zadania w zakresie
ochrony Êrodowiska, je˝eli ustawa tak stanowi.

Art. 378. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, organem
ochrony Êrodowiska, w∏aÊciwym w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 2 i 3, art. 51 ust. 2, art. 106,
149, 150, 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, 183 ust. 1,
art. 237 i 362 ust. 1 i 3, jest starosta.

2. Wojewoda jest w∏aÊciwy w sprawach:

1) zwiàzanych z przedsi´wzi´ciami mogàcymi znaczà-
co oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o których mowa
w art. 51 ust. 1 pkt 1, oraz z eksploatacjà instalacji
na terenach zak∏adów zaliczanych do tych przed-
si´wzi´ç,

2) dotyczàcych przedsi´wzi´ç i zdarzeƒ na terenach
zamkni´tych.

3. W przypadku zwyk∏ego korzystania ze Êrodowi-
ska przez osoby fizyczne wójt, burmistrz lub prezydent
miasta jest w∏aÊciwy w sprawach:

1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150
ust. 1 i art. 154 ust. 1,

2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mo-
wa w art. 149 i 150,

3) przyjmowania zg∏oszeƒ, o których mowa w art. 152
ust. 1.

Art. 379. 1. Marsza∏ek województwa, starosta oraz
wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawujà kontro-
l´ przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
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Êrodowiska w zakresie obj´tym w∏aÊciwoÊcià tych or-
ganów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogà upowa˝-
niç do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników
podleg∏ych im urz´dów marsza∏kowskich, powiato-
wych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy
stra˝y gminnych.

3. Kontrolujàcy, wykonujàc kontrol´, jest uprawnio-
ny do:

1) wst´pu wraz z rzeczoznawcami i niezb´dnym sprz´-
tem przez ca∏à dob´ na teren nieruchomoÊci,
obiektu lub ich cz´Êci, na których prowadzona jest
dzia∏alnoÊç gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22
— na pozosta∏y teren,

2) przeprowadzania badaƒ lub wykonywania innych
niezb´dnych czynnoÊci kontrolnych,

3) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji oraz
wzywania i przes∏uchiwania osób w zakresie nie-
zb´dnym do ustalenia stanu faktycznego,

4) ˝àdania okazania dokumentów i udost´pnienia
wszelkich danych majàcych zwiàzek z problematy-
kà kontroli.

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta,
marsza∏ek województwa lub osoby przez nich upowa˝-
nione sà uprawnieni do wyst´powania w charakterze
oskar˝yciela publicznego w sprawach o wykroczenia
przeciw przepisom o ochronie Êrodowiska.

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta
lub marsza∏ek województwa wyst´pujà do wojewódz-
kiego inspektora ochrony Êrodowiska o podj´cie odpo-
wiednich dzia∏aƒ b´dàcych w jego kompetencji, je˝eli
w wyniku kontroli organy te stwierdzà naruszenie
przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie
Êrodowiska lub wyst´puje uzasadnione podejrzenie, ̋ e
takie naruszenie mog∏o nastàpiç, przekazujàc doku-
mentacj´ sprawy.

6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kon-
trolowana osoba fizyczna obowiàzani sà umo˝liwiç
przeprowadzanie kontroli, a w szczególnoÊci dokona-
nie czynnoÊci, o których mowa w ust. 3.

Art. 380. 1. Z czynnoÊci kontrolnych kontrolujàcy
sporzàdza protokó∏, którego jeden egzemplarz dor´cza
kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolo-
wanej osobie fizycznej.

2. Protokó∏ podpisujà kontrolujàcy oraz kierownik
kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fi-
zyczna, którzy mogà wnieÊç do protoko∏u zastrze˝enia
i uwagi wraz z uzasadnieniem.

3. W razie odmowy podpisania protoko∏u przez kie-
rownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanà
osob´ fizycznà kontrolujàcy umieszcza o tym wzmian-
k´ w protokole, a odmawiajàcy podpisu mo˝e, w termi-
nie 7 dni, przedstawiç swoje stanowisko na piÊmie wój-

towi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroÊcie
lub marsza∏kowi województwa.

Art. 381. 1. Organem ochrony Êrodowiska w∏aÊci-
wym w sprawach post´powania w sprawach oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko dla planów i progra-
mów, o których mowa w ustawie, jest:

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska — w sto-
sunku do post´powaƒ przeprowadzanych przez
centralny organ administracji rzàdowej,

2) wojewoda — w stosunku do pozosta∏ych post´po-
waƒ.

2. Organem ochrony Êrodowiska w∏aÊciwym
w sprawach post´powania w sprawach oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko dla wskazaƒ lokalizacyjnych
autostrady jest minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska.

Art. 382. 1. Je˝eli przepis ustawy nie stanowi ina-
czej, w∏aÊciwy miejscowo do prowadzenia sprawy,
w rozumieniu Kodeksu post´powania administracyj-
nego, jest organ w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie
nieruchomoÊci, na której terenie planuje si´ lub reali-
zuje przedsi´wzi´cie zwiàzane z przedmiotem post´po-
wania.

2. Je˝eli nieruchomoÊç, o której mowa w ust. 1, po-
∏o˝ona jest na terenie dzia∏ania wi´cej ni˝ jednego or-
ganu, w∏aÊciwy jest organ, na którego terenie dzia∏ania
znajduje si´ wi´ksza cz´Êç nieruchomoÊci; organ ten
wydaje przewidziane prawem decyzje w uzgodnieniu
z pozosta∏ymi w∏aÊciwymi organami.

Art. 383. Wymogu uzgodnienia lub opiniowania
przez organ ochrony Êrodowiska nie stosuje si´, je˝eli
organ w∏aÊciwy do prowadzenia post´powania
w sprawie jest jednoczeÊnie organem uzgadniajàcym
lub opiniujàcym.

Art. 384. W∏aÊciwi ministrowie zapewniajà warun-
ki niezb´dne do realizacji przepisów o ochronie Êrodo-
wiska przez podleg∏e i nadzorowane jednostki organi-
zacyjne.

Art. 385. 1. Minister Obrony Narodowej, w drodze
zarzàdzeƒ:

1) okreÊli jednostki organizacyjne odpowiadajàce za
nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
Êrodowiska w Si∏ach Zbrojnych, 

2) mo˝e okreÊliç, w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw Êrodowiska, szczegó∏owe sposoby
realizacji przepisów o ochronie Êrodowiska w Si-
∏ach Zbrojnych.

2. W zarzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zo-
stanà ustalone:

1) jednostki organizacyjne odpowiadajàce za nadzór,

2) zakres odpowiedzialnoÊci jednostek podleg∏ych
i nadzorowanych,
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3) przys∏ugujàce kompetencje w zakresie wykonywa-
nych zadaƒ.

3. W zarzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogà
zostaç ustalone forma, zakres, uk∏ad, techniki i terminy
przedk∏adania przez jednostki nadzorowane informacji
o istotnym znaczeniu dla zapewnienia przestrzegania
przepisów o ochronie Êrodowiska.

4. Minister, wydajàc zarzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, uwzgl´dni specyfik´ funkcjonowania Si∏
Zbrojnych:

1) w zakresie eksploatowania charakterystycznej in-
frastruktury,

2) w toku dzia∏alnoÊci szkoleniowej,

3) w toku innej szczególnej dzia∏alnoÊci majàcej zwià-
zek z koniecznoÊcià spe∏nienia wymagaƒ ochrony
Êrodowiska.

DZIA¸ II

Instytucje ochrony Êrodowiska

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 386. Instytucjami ochrony Êrodowiska sà:

1) Paƒstwowa Rada Ochrony Ârodowiska,

2) komisje do spraw ocen oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko,

3) fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.

Rozdzia∏ 2 

Paƒstwowa Rada Ochrony Ârodowiska

Art. 387. Tworzy si´ Paƒstwowà Rad´ Ochrony Âro-
dowiska, zwanà dalej „Radà”, jako organ doradczy
i opiniodawczy ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodo-
wiska.

Art. 388. Do zakresu dzia∏ania Rady nale˝y opraco-
wywanie dla ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowi-
ska opinii w sprawach ochrony Êrodowiska, a tak˝e
przedstawianie propozycji i wniosków zmierzajàcych
do tworzenia warunków zrównowa˝onego rozwoju
i ochrony Êrodowiska oraz do zachowania lub poprawy
jego stanu.

Art. 389. Wyst´pujàc do Rady o opini´, minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska do∏àcza niezb´dne ma-
teria∏y.

Art. 390. W sk∏ad Rady wchodzà przewodniczàcy,
dwóch zast´pców przewodniczàcego, sekretarz oraz
cz∏onkowie, w liczbie do 30, powo∏ywani przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska na okres 5 lat spo-
Êród przedstawicieli nauki, Êrodowisk zawodowych,

organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samo-
rzàdu gospodarczego.

Art. 391. 1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Rady
sà pokrywane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dyspo-
nentem jest minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.

2. Obs∏ug´ biurowà Rady zapewnia minister w∏a-
Êciwy do spraw Êrodowiska.

Art. 392. Cz∏onkom Rady oraz zapraszanym na po-
siedzenie specjalistom zamieszka∏ym poza miejscowo-
Êcià, w której odbywa si´ posiedzenie, i bioràcym
udzia∏ w posiedzeniu przys∏ugujà diety oraz zwrot
kosztów podró˝y i noclegów na zasadach okreÊlonych
w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysoko-
Êci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.

Art. 393. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób
funkcjonowania Paƒstwowej Rady Ochrony Ârodowi-
ska, majàc na uwadze potrzeb´ sprawnego funkcjono-
wania Rady.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone:

1) organizacja Rady,

2) tryb dzia∏ania Rady.

Rozdzia∏ 3

Komisje do spraw ocen oddzia∏ywania 
na Êrodowisko

Art. 394. Tworzy si´ Krajowà Komisj´ do Spraw
Ocen Oddzia∏ywania na Ârodowisko oraz wojewódzkie
komisje do spraw ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Art. 395. 1. Krajowa Komisja do Spraw Ocen Od-
dzia∏ywania na Ârodowisko, zwana dalej „Krajowà Ko-
misjà”, jest organem opiniodawczo-doradczym mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska w zakresie ocen
oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Przewodniczàcego Krajowej Komisji, zast´pców
przewodniczàcego, sekretarza i cz∏onków Krajowej Ko-
misji, w liczbie od 40 do 60, powo∏uje i odwo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska spoÊród przedsta-
wicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych.

3. Do zadaƒ Krajowej Komisji nale˝y w szczególno-
Êci:

1) wydawanie opinii w sprawach przed∏o˝onych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
w zwiàzku z jego uprawnieniami wynikajàcymi z ty-
tu∏u I dzia∏u VI ustawy,

2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen od-
dzia∏ywania na Êrodowisko oraz przedstawianie
opinii i wniosków, w tym dotyczàcych rozwoju me-
todologii i programów szkoleniowych w zakresie
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko,
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3) wydawanie opinii w sprawach projektów aktów
prawnych dotyczàcych systemu ocen oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko,

4) wspó∏praca z komisjami, o których mowa w art. 396
ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e,
na wniosek wojewody, zwróciç si´ do Krajowej Komi-
sji o wydanie opinii w sprawach nale˝àcych na mocy
tytu∏u I dzia∏u VI ustawy do kompetencji wojewody.

Art. 396. 1. Wojewódzkie komisje do spraw ocen
oddzia∏ywania na Êrodowisko, zwane dalej „woje-
wódzkimi komisjami”, sà organami opiniodawczo-do-
radczymi wojewodów w zakresie ocen oddzia∏ywania
na Êrodowisko.

2. Przewodniczàcego wojewódzkiej komisji, zast´p-
c´ przewodniczàcego, sekretarza i cz∏onków komisji,
w liczbie od 20 do 40, powo∏uje i odwo∏uje wojewoda
w porozumieniu z marsza∏kiem województwa spoÊród
przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekolo-
gicznych.

3. Do zadaƒ wojewódzkich komisji nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) wydawanie opinii w sprawach przed∏o˝onych przez
wojewod´ w zwiàzku z jego uprawnieniami wyni-
kajàcymi z tytu∏u I dzia∏u VI ustawy,

2) przedstawianie opinii i wniosków dotyczàcych roz-
woju programów szkoleniowych w zakresie ocen
oddzia∏ywania na Êrodowisko,

3) wspó∏praca z Krajowà Komisjà i innymi wojewódz-
kimi komisjami.

4. Wojewoda mo˝e, na wniosek starosty, zwróciç
si´ do wojewódzkiej komisji o wydanie opinii w spra-
wach nale˝àcych na mocy tytu∏u I dzia∏u VI ustawy do
kompetencji starosty.

5. Dwóch lub wi´cej wojewodów mo˝e powo∏aç
wspólnà wojewódzkà komisj´.

Art. 397. 1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Krajo-
wej Komisji i wojewódzkich komisji sà pokrywane
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest od-
powiednio minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska al-
bo wojewoda.

2. Obs∏ug´ biurowà Krajowej Komisji i wojewódz-
kich komisji zapewnia odpowiednio minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska albo wojewoda.

Art. 398. Cz∏onkom Krajowej Komisji i wojewódz-
kich komisji oraz zapraszanym na posiedzenie specja-
listom zamieszka∏ym poza miejscowoÊcià, w której od-
bywa si´ posiedzenie, i bioràcym udzia∏ w posiedzeniu
przys∏ugujà diety oraz zwrot kosztów podró˝y i nocle-
gów na zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie
zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugu-
jàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na ob-
szarze kraju.

Art. 399. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób
funkcjonowania Krajowej Komisji oraz wojewódzkich
komisji.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone:

1) organizacja komisji,

2) tryb dzia∏ania komisji.

Rozdzia∏ 4

Fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej

Art. 400. 1. Na zasadach okreÊlonych ustawà dzia-
∏ajà Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”,
wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi fundusza-
mi”, powiatowe fundusze ochrony Êrodowiska i go-
spodarki wodnej, zwane dalej „powiatowymi fundu-
szami”, oraz gminne fundusze ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej, zwane dalej „gminnymi fundu-
szami”. Ilekroç w ustawie jest mowa o „funduszach”,
rozumie si´ przez to Narodowy Fundusz, wojewódzki
fundusz, powiatowy fundusz i gminny fundusz.

2. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze ma-
jà osobowoÊç prawnà i w rozumieniu ustawy o finan-
sach publicznych sà odpowiednio paƒstwowym fun-
duszem celowym oraz wojewódzkimi funduszami ce-
lowymi.

3. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze pro-
wadzà samodzielnà gospodark´ finansowà, pokrywa-
jàc z posiadanych Êrodków i uzyskiwanych wp∏ywów
wydatki na finansowanie zadaƒ okreÊlonych w ustawie
oraz kosztów dzia∏alnoÊci.

Art. 401. 1. Przychodami funduszy sà wp∏ywy z ty-
tu∏u op∏at za korzystanie ze Êrodowiska i administracyj-
nych kar pieni´˝nych pobieranych na podstawie usta-
wy oraz przepisów szczególnych, a tak˝e z tytu∏u kwot
pieni´˝nych uzyskanych na podstawie decyzji, o której
mowa w art. 362 ust. 3.

2. Przychodami Narodowego Funduszu sà tak˝e
wp∏ywy z op∏at produktowych pobieranych na podsta-
wie przepisów o obowiàzkach przedsi´biorców w za-
kresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej.

3. Przychodami Narodowego Funduszu sà tak˝e
wp∏ywy z op∏at i kar pieni´˝nych ustalanych na podsta-
wie przepisów ustawy — Prawo geologiczne i górni-
cze.

4. Przychody, o których mowa w ust. 3, przeznacza
si´ w równych cz´Êciach wy∏àcznie na finansowanie:

1) potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geo-
logicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasoba-
mi z∏ó˝ kopalin i wód podziemnych,
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2) potrzeb górnictwa s∏u˝àcych ograniczeniu nega-
tywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko wynikajà-
cego z wydobywania kopalin i likwidacji zak∏adów
górniczych.

5. Przychodami funduszy mogà byç dobrowolne
wp∏aty, zapisy, darowizny, Êwiadczenia rzeczowe
i Êrodki pochodzàce z fundacji oraz wp∏ywy z przedsi´-
wzi´ç organizowanych na rzecz ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej.

6. Przychodami Narodowego Funduszu i woje-
wódzkich funduszy mogà byç tak˝e przychody z tytu∏u
emisji obligacji w∏asnych oraz inne przychody zwiàza-
ne z dzia∏alnoÊcià tych funduszy.

7. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mo-
gà zaciàgaç kredyty i po˝yczki.

Art. 402. 1. Zarzàd województwa oraz wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska prowadzà wyodr´bnio-
ne rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystry-
bucji wp∏ywów, o których mowa w art. 401 ust 1. Wp∏y-
wy te, powi´kszone o przychody z oprocentowania ra-
chunków bankowych i pomniejszone o op∏aty ponie-
sione na egzekucj´ nale˝noÊci oraz o koszty obs∏ugi ra-
chunków bankowych, przekazywane sà na rachunki
bankowe funduszy w terminie do 15 dnia nast´pnego
miesiàca po ich wp∏ywie na rachunki zarzàdu woje-
wództwa i wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodo-
wiska.

2. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
przed przekazaniem wp∏ywów z kar na rachunki Naro-
dowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o któ-
rych mowa w ust. 1, pomniejsza je o 20%, a kwot´ uzy-
skanà z tytu∏u pomniejszenia przekazuje G∏ównemu In-
spektorowi Ochrony Ârodowiska z przeznaczeniem na
usprawnienie funkcjonowania Inspekcji Ochrony Âro-
dowiska i na premie dla jej pracowników, o których
mowa w odr´bnych przepisach.

3. W razie nieterminowego przekazania wp∏ywów,
o których mowa w ust. 1, wp∏ywy te sà przekazywane
wraz z odsetkami za zw∏ok´ okreÊlonymi w przepisach
ustawy — Ordynacja podatkowa.

4. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar, z zastrze˝eniem ust. 5
i 6, stanowià w 20% przychód gminnego funduszu,
a w 10% — powiatowego funduszu.

5. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar za usuwanie drzew
i krzewów stanowià w ca∏oÊci przychód gminnego fun-
duszu gminy, z której terenu usuni´to drzewa lub krze-
wy.

6. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar za sk∏adowanie i ma-
gazynowanie odpadów stanowià w 50% przychód
gminnego funduszu gminy, a w 10% — przychód po-
wiatowego funduszu powiatu, na których obszarze
sk∏adowane sà odpady. Je˝eli sk∏adowisko odpadów
jest zlokalizowane na obszarze wi´cej ni˝ jednej gminy
lub wi´cej ni˝ jednego powiatu, przychód podlega po-
dzia∏owi proporcjonalnie do powierzchni zajmowa-

nych przez sk∏adowisko na obszarze tych gmin lub po-
wiatów.

7. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar po dokonaniu podzia-
∏u, o którym mowa w ust. 4 albo 6, stanowià w 35%
przychód Narodowego Funduszu i w 65% — woje-
wódzkiego funduszu.

Art. 403. 1. Gminne i powiatowe fundusze sà fun-
duszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.

2. Przychody funduszy, o których mowa w ust. 1, sà
gromadzone na odr´bnym rachunku bankowym.

Art. 404. 1. Gminy i powiaty, w których przychody
funduszy ochrony Êrodowiska, o których mowa
w art. 401 ust. 1, sà wi´ksze ni˝ 10-krotnoÊç Êredniej
krajowej przychodów z roku poprzedniego przypada-
jàcych na jednego mieszkaƒca, liczonej odpowiednio
dla gmin i powiatów, przekazujà nadwy˝k´ z tytu∏u
tych przychodów do w∏aÊciwego funduszu wojewódz-
kiego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Êrednià krajo-
wà przychodów gminnych i powiatowych funduszy,
o których mowa w art. 401 ust. 1, osiàgni´tà w roku po-
przednim, w terminie do koƒca I pó∏rocza roku nast´p-
nego.

3. Gminy i powiaty dokonujà wp∏at, o których mo-
wa w ust. 1, na rachunek odpowiedniego funduszu wo-
jewódzkiego, w terminie do dnia 15 sierpnia roku na-
st´pujàcego po roku, w którym wystàpi∏a nadwy˝ka;
od kwot niewp∏aconych w terminie nalicza si´ odsetki
w wysokoÊci ustalonej dla zaleg∏oÊci podatkowych.

Art. 405. Ârodki funduszy przeznacza si´ na finan-
sowanie ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej
w celu realizacji zasady zrównowa˝onego rozwoju.

Art. 406. Ârodki gminnych funduszy przeznacza si´
na:

1) edukacj´ ekologicznà oraz propagowanie dzia∏aƒ
proekologicznych i zasady zrównowa˝onego roz-
woju,

2) wspomaganie realizacji zadaƒ paƒstwowego moni-
toringu Êrodowiska,

3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i po-
miarowych oraz badaƒ stanu Êrodowiska, a tak˝e
systemów pomiarowych zu˝ycia wody i ciep∏a,

4) realizowanie zadaƒ modernizacyjnych i inwestycyj-
nych, s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska i gospodarce
wodnej, w tym instalacji lub urzàdzeƒ ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów ma∏ej retencji
wodnej,

5) urzàdzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrze-
wieƒ, zakrzewieƒ oraz parków,
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6) realizacj´ przedsi´wzi´ç zwiàzanych z gospodarkà
odpadami,

7) wspieranie dzia∏aƒ przeciwdzia∏ajàcych zanieczysz-
czeniom,

8) profilaktyk´ zdrowotnà dzieci na obszarach, na któ-
rych wyst´pujà przekroczenia standardów jakoÊci
Êrodowiska,

9) wspieranie wykorzystania lokalnych êróde∏ energii
odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bar-
dziej przyjaznych dla Êrodowiska noÊników energii,

10) wspieranie ekologicznych form transportu,

11) dzia∏ania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpo-
Êrednio oddzia∏ujàce na stan gleby, powietrza
i wód, w szczególnoÊci na prowadzenie gospo-
darstw rolnych produkujàcych metodami ekolo-
gicznymi po∏o˝onych na obszarach szczególnie
chronionych na podstawie przepisów ustawy
o ochronie przyrody,

12) inne zadania ustalone przez rad´ gminy, s∏u˝àce
ochronie Êrodowiska i gospodarce wodnej, wyni-
kajàce z zasady zrównowa˝onego rozwoju, w tym
na programy ochrony Êrodowiska.

Art. 407. Ârodki powiatowych funduszy przeznacza
si´ na wspomaganie dzia∏alnoÊci, o której mowa w
art. 406 pkt 1—11, oraz na:

1) realizacj´ przedsi´wzi´ç zwiàzanych z ochronà po-
wierzchni ziemi,

2) inne zadania ustalone przez rad´ powiatu, s∏u˝àce
ochronie Êrodowiska i gospodarce wodnej, wyni-
kajàce z zasady zrównowa˝onego rozwoju, w tym
na programy ochrony Êrodowiska.

Art. 408. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 406
i 407, mo˝e byç finansowana przez przyznawanie dota-
cji.

Art. 409. Ârodki wojewódzkich funduszy przezna-
cza si´ na wspomaganie dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 406 pkt 1—11 i art. 407 pkt 1, oraz na dofinanso-
wywanie:

1) dzia∏aƒ na rzecz ochrony przyrody oraz zadaƒ zwià-
zanych ze zwi´kszaniem lesistoÊci kraju,

2) dzia∏aƒ polegajàcych na zapobieganiu i likwidacji
powa˝nych awarii i ich skutków,

3) badaƒ, upowszechniania ich wyników, a tak˝e po-
st´pu technicznego w zakresie ochrony Êrodowi-
ska i gospodarki wodnej, 

4) opracowywania i wdra˝ania nowych technik i tech-
nologii, w szczególnoÊci dotyczàcych ograniczania
emisji i zu˝ycia wody, a tak˝e efektywnego wyko-
rzystywania paliw,

5) zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszcze-
nia Êrodowiska, w przypadku gdy nie mo˝na usta-
liç podmiotu za nie odpowiedzialnego,

6) systemu kontroli wnoszenia przewidzianych usta-
wà op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, a w szcze-
gólnoÊci tworzenia baz danych podmiotów korzy-
stajàcych ze Êrodowiska obowiàzanych do pono-
szenia op∏at,

7) opracowywania planów s∏u˝àcych gospodarowa-
niu zasobami wodnymi oraz utworzenia katastru
wodnego,

8) innych zadaƒ s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska i go-
spodarce wodnej, wynikajàcych z zasady zrówno-
wa˝onego rozwoju, ustalonych w planach dzia∏al-
noÊci wojewódzkich funduszy, w tym realizacji pro-
gramów ochrony Êrodowiska.

Art. 410. 1. Ârodki Narodowego Funduszu przezna-
cza si´ na wspomaganie dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 406 pkt 1—11, art. 407 pkt 1 i art. 409 pkt 1—6,
oraz na:

1) rozwój przemys∏u produkcji Êrodków technicznych
i aparatury kontrolno-pomiarowej, s∏u˝àcych
ochronie Êrodowiska i gospodarce wodnej,

2) rozwój specjalistycznego potencja∏u wykonawcze-
go s∏u˝àcego realizacji inwestycji na rzecz ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej,

3) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów
i oÊrodków przetwarzania informacji, s∏u˝àcych ba-
daniu stanu Êrodowiska,

4) realizacj´ kompleksowych programów badaw-
czych, rozwojowych i wdro˝eniowych s∏u˝àcych
ochronie Êrodowiska i gospodarce wodnej oraz
programów edukacji ekologicznej,

5) wspomaganie realizacji wojewódzkich i ponadwo-
jewódzkich programów ochrony Êrodowiska,

6) realizacj´ innych zadaƒ s∏u˝àcych ochronie Êrodo-
wiska i gospodarce wodnej, wynikajàcych z zasady
zrównowa˝onego rozwoju, ustalonych w planie
dzia∏alnoÊci Narodowego Funduszu.

2. Ârodki Narodowego Funduszu mo˝na przezna-
czaç za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowi-
ska na wspieranie projektów i inwestycji, o których mo-
wa w ust. 1, poza granicami kraju.

Art. 411. 1. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 409
i 410, finansowana jest przez:

1) udzielanie oprocentowanych po˝yczek,

2) dop∏aty do oprocentowania preferencyjnych kredy-
tów i po˝yczek,

3) przyznawanie dotacji,

4) wnoszenie udzia∏ów do spó∏ek dzia∏ajàcych w kra-
ju,

5) nabywanie obligacji, akcji i udzia∏ów spó∏ek dzia∏a-
jàcych w kraju,
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6) nagrody za dzia∏alnoÊç na rzecz ochrony Êrodowi-
ska i gospodarki wodnej, niezwiàzanà z wykonywa-
niem obowiàzków pracowników administracji rzà-
dowej i samorzàdowej.

2. Przeznaczenie Êrodków na finansowanie potrzeb
geologii wymaga zasi´gni´cia opinii ministra w∏aÊci-
wego do spraw Êrodowiska, a na finansowanie po-
trzeb górnictwa — opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki oraz Prezesa Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego.

3. Po˝yczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogà
byç cz´Êciowo umarzane, pod warunkiem terminowe-
go wykonania zadaƒ i osiàgni´cia planowanych efek-
tów.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mo-
gà dysponowaç rachunkami Êrodków dewizowych.

5. Narodowy Fundusz mo˝e udzielaç por´czeƒ
sp∏aty kredytów oraz zwrotu Êrodków przyznanych
przez rzàdy paƒstw obcych i organizacje mi´dzynaro-
dowe, przeznaczonych na realizacj´ zadaƒ ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawà
z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz
z 2001 r. Nr 16, poz. 167); udzielajàc por´czenia Naro-
dowy Fundusz pobiera op∏at´ prowizyjnà.

6. Narodowy Fundusz mo˝e przejàç zobowiàzania
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, je˝eli przy-
znanie Êrodków przez rzàdy paƒstw obcych i organiza-
cje mi´dzynarodowe, zgodnie z ustaleniami umów
mi´dzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem
przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska gwa-
rancji zwrotu wyp∏aconych kwot w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
z przyczyn okreÊlonych w tych umowach.

7. Wnioski o przyznanie po˝yczek lub dotacji, któ-
rych wartoÊç jednostkowa przekracza 10 000 000
EURO, dotyczàce Êrodków technicznych s∏u˝àcych je-
dynie ograniczeniu negatywnego oddzia∏ywania na
Êrodowisko, w szczególnoÊci oczyszczalni Êcieków,
elektrofiltrów lub sk∏adowisk odpadów, powinny za-
wieraç uzasadnienie obejmujàce analiz´ ewentualnych
alternatywnych rozwiàzaƒ organizacyjnych, technicz-
nych lub technologicznych majàcych na celu wyelimi-
nowanie lub ograniczenie powstawania zanieczysz-
czeƒ oraz wprowadzenie czystszej produkcji.

8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze
udzielajà dotacji oraz po˝yczek na podstawie umów cy-
wilnoprawnych.

9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje si´ do
przekazywania Êrodków na nagrody za dzia∏alnoÊç na
rzecz ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej nie-
zwiàzanà z wykonywaniem obowiàzków pracowników
administracji rzàdowej i samorzàdowej, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 6, je˝eli ich fundatorem jest Narodowy
Fundusz lub wojewódzkie fundusze.

10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze
mogà udost´pniaç Êrodki finansowe bankom z prze-
znaczeniem na udzielanie kredytów, po˝yczek lub dota-
cji na wskazane przez siebie programy i przedsi´wzi´-
cia z zakresu zadaƒ ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej oraz potrzeb geologii, a tak˝e dop∏aty do opro-
centowania udzielanych na ten cel preferencyjnych
kredytów bankowych i po˝yczek.

11. Ârodki powierzone Narodowemu Funduszowi
i wojewódzkim funduszom, pochodzàce z pomocy za-
granicznej, sà wykorzystywane na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska i gospo-
darki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie któ-
rych Êrodki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami
obowiàzujàcymi w tych funduszach.

Art. 412. 1. Organami Narodowego Funduszu sà
Rada Nadzorcza i Zarzàd.

2. Obs∏ug´ Rady Nadzorczej i Zarzàdu zapewnia
biuro Narodowego Funduszu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
wojewódzkich funduszy.

Art. 413. 1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu
liczy od 13 do 15 osób, a rady nadzorcze wojewódzkich
funduszy — 9 albo 10 osób.

2. Sk∏ad i struktur´ Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu ustala, w drodze zarzàdzenia, minister w∏a-
Êciwy do spraw Êrodowiska, uwzgl´dniajàc w sk∏adzie
Rady dwóch przedstawicieli strony samorzàdowej Ko-
misji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego oraz
przedstawiciela organizacji ekologicznych, wybranego
spoÊród zg∏oszonych przez nie kandydatów cieszàcych
si´ poparciem najwi´kszej liczby tych organizacji.

3. W razie niezg∏oszenia przedstawicieli przez stro-
n´ samorzàdowà Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzà-
du Terytorialnego lub organizacje ekologiczne minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e delegowaç na ich
miejsce swoich przedstawicieli.

4. Cz∏onków Rady Nadzorczej Narodowego Fundu-
szu powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska.

5. W sk∏ad rad nadzorczych wojewódzkich fundu-
szy wchodzà:

1) przedstawiciel wojewody,

2) przedstawiciel w∏aÊciwej komisji do spraw Êrodo-
wiska sejmiku województwa,

3) przewodniczàcy wojewódzkiej komisji ochrony
przyrody,

4) przedstawiciel Narodowego Funduszu wyznaczony
przez Rad´ Nadzorczà tego funduszu,

5) jeden lub dwaj specjaliÊci z dziedziny ochrony Êro-
dowiska i gospodarki wodnej wyznaczeni przez sej-
mik województwa,
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6) dwaj przedstawiciele wyznaczeni przez sejmik wo-
jewództwa,

7) przedstawiciel organizacji ekologicznych wybrany
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez organiza-
cje dzia∏ajàce i posiadajàce struktury organizacyjne
na terenie danego województwa i cieszàcych si´
poparciem najwi´kszej ich liczby,

8) przedstawiciel samorzàdu gospodarczego wybrany
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez samorzà-
dy gospodarcze.

6. Cz∏onków rady nadzorczej wojewódzkiego fun-
duszu, uwzgl´dniajàc stanowisko jednostek organiza-
cyjnych, o których mowa w ust. 5, powo∏uje i odwo∏u-
je zarzàd województwa.

7. Uchwa∏a zarzàdu województwa, o której mowa
w ust. 6, podlega nadzorowi wojewody, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzà-
dzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155,
poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 550 i 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497).

8. Funkcji cz∏onka rady nadzorczej wojewódzkiego
funduszu nie mogà pe∏niç wojewoda, wicewojewoda
oraz cz∏onkowie zarzàdu województwa.

Art. 414. 1. Do zadaƒ Rady Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu i rad nadzorczych wojewódzkich fundu-
szy nale˝y odpowiednio:

1) ustalanie kryteriów wyboru przedsi´wzi´ç finanso-
wanych ze Êrodków Narodowego Funduszu i woje-
wódzkich funduszy,

2) uchwalanie projektów rocznych planów finanso-
wych,

3) ustalanie zasad udzielania i umarzania po˝yczek,
udzielania dotacji oraz dop∏at do oprocentowania
preferencyjnych kredytów i po˝yczek,

4) zatwierdzanie wniosków zarzàdu w sprawach emi-
sji obligacji w∏asnych oraz nabywania obligacji, ak-
cji i udzia∏ów spó∏ek, zaciàgania kredytów i po˝y-
czek, wnoszenia udzia∏ów do spó∏ek, 

5) zatwierdzanie wniosków o udzielenie po˝yczek i do-
tacji, których wartoÊç jednostkowa przekracza:

a) w przypadku po˝yczki lub dotacji z Narodowego
Funduszu — równowartoÊç odpowiednio kwoty
1 000 000 EURO lub 500 000 EURO,

b) w przypadku po˝yczki lub dotacji z wojewódzkie-
go funduszu — 0,5% przychodów uzyskanych
przez ten fundusz w roku poprzednim,

6) zatwierdzanie rocznych sprawozdaƒ zarzàdu z dzia-
∏alnoÊci i rocznego sprawozdania finansowego Na-
rodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy,

7) ustalanie zasad wynagradzania cz∏onków Zarzàdu
i pracowników biura Narodowego Funduszu oraz
cz∏onków zarzàdów i pracowników biur wojewódz-
kich funduszy,

8) kontrola dzia∏alnoÊci Zarzàdu Narodowego Fundu-
szu i zarzàdów wojewódzkich funduszy,

9) sk∏adanie w terminie do dnia 30 kwietnia ka˝dego
roku kalendarzowego sprawozdaƒ:

a) z dzia∏alnoÊci Narodowego Funduszu — mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska,

b) z dzia∏alnoÊci wojewódzkich funduszy — w∏aÊci-
wemu zarzàdowi województwa,

10) zatwierdzanie wyboru podmiotu w∏aÊciwego do
badania sprawozdania finansowego.

2. Do zadaƒ Rady Nadzorczej Narodowego Fundu-
szu, oprócz okreÊlonych w ust. 1, nale˝y:

1) przedk∏adanie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska w celu uzgodnienia strategii dzia∏ania
Narodowego Funduszu,

2) uchwalanie, w oparciu o polityk´ ekologicznà paƒ-
stwa, raz na cztery lata, strategii dzia∏ania Narodo-
wego Funduszu do dnia 30 listopada roku poprze-
dzajàcego pierwszy rok obj´ty tà strategià,

3) uchwalanie, na podstawie polityki ekologicznej
paƒstwa i list przedsi´wzi´ç priorytetowych przed-
k∏adanych przez wojewódzkie fundusze, planu
dzia∏alnoÊci i zatwierdzanie list priorytetowych
programów Narodowego Funduszu do dnia 31
stycznia ka˝dego roku.

3. Do zadaƒ rad nadzorczych wojewódzkich fundu-
szy, oprócz okreÊlonych w ust. 1, nale˝y:

1) uchwalanie, w oparciu o polityk´ ekologicznà paƒ-
stwa i wojewódzkie programy ochrony Êrodowi-
ska, planów dzia∏alnoÊci wojewódzkich funduszy
do dnia 30 listopada ka˝dego roku na rok nast´pny,

2) zatwierdzanie list przedsi´wzi´ç priorytetowych
wojewódzkich funduszy do dnia 30 czerwca ka˝de-
go roku na rok nast´pny.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wynagrodzenie cz∏onków
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu za udzia∏
w pracach Rady, kierujàc si´ przepisami o wynagrodze-
niu cz∏onków rad nadzorczych spó∏ek Skarbu Paƒstwa,
a wynagrodzenie cz∏onków rad nadzorczych woje-
wódzkich funduszy okreÊli, w drodze zarzàdzenia, w∏a-
Êciwy zarzàd województwa.

5. Cz∏onkom Rady Nadzorczej Narodowego Fundu-
szu i rad nadzorczych wojewódzkich funduszy zamiesz-
ka∏ym poza miejscowoÊcià, w której odbywa si´ posie-
dzenie, i bioràcym udzia∏ w posiedzeniu przys∏uguje
prawo do zwrotu kosztów podró˝y i noclegów na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach w sprawie zasad usta-
lania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
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cownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kra-
ju.

Art. 415. 1. Zarzàd stanowià prezes i jego zast´pcy,
powo∏ywani i odwo∏ywani:

1) w Narodowym Funduszu — przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw Êrodowiska, na wniosek Rady Nad-
zorczej Narodowego Funduszu,

2) w wojewódzkich funduszach — przez zarzàd woje-
wództwa, na wniosek rady nadzorczej wojewódz-
kiego funduszu.

2. Funkcji cz∏onka zarzàdu Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy nie mo˝na ∏àczyç z zatrudnie-
niem w administracji rzàdowej lub samorzàdowej,
a tak˝e z cz∏onkostwem w radach nadzorczych spó∏ek
z udzia∏em Skarbu Paƒstwa.

3. Prezes Zarzàdu reprezentuje Narodowy Fundusz
na zewnàtrz, dokonujàc wszystkich czynnoÊci praw-
nych w zakresie praw i obowiàzków majàtkowych Na-
rodowego Funduszu, z zastrze˝eniem ust. 7; zasad´ t´
stosuje si´ odpowiednio do prezesów zarzàdów woje-
wódzkich funduszy.

4. Prezes Narodowego Funduszu i odpowiednio
prezesi wojewódzkich funduszy zatrudniajà pracowni-
ków biura Narodowego Funduszu i odpowiednio wo-
jewódzkich funduszy. W odniesieniu do pracowników
zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach Prezes
zasi´ga opinii Zarzàdu.

5. Do zadaƒ Zarzàdu Narodowego Funduszu i za-
rzàdów wojewódzkich funduszy nale˝y odpowiednio:

1) opracowywanie projektów planów dzia∏alnoÊci Na-
rodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy,
w tym projektów corocznych list programów prio-
rytetowych Narodowego Funduszu,

2) opracowanie projektów rocznych planów finanso-
wych,

3) dokonywanie wyboru przedsi´wzi´ç do finansowa-
nia ze Êrodków Narodowego Funduszu i woje-
wódzkich funduszy,

4) gospodarowanie Êrodkami Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy, z zastrze˝eniem upraw-
nieƒ Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy,

5) kontrolowanie wykorzystania po˝yczek i dotacji
przyznanych ze Êrodków Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy,

6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektyw-
noÊci funkcjonowania Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy,

7) sk∏adanie Radzie Nadzorczej Narodowego Fundu-
szu i radom nadzorczym wojewódzkich funduszy
sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy.

6. Do zadaƒ Zarzàdu Narodowego Funduszu,
oprócz okreÊlonych w ust. 5, nale˝y opracowywanie
projektów strategii dzia∏ania Narodowego Funduszu
i zasi´ganie opinii ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju regionalnego co do zawartych w nich ustaleƒ.

7. Do dokonywania czynnoÊci prawnych w zakresie
praw i obowiàzków majàtkowych Narodowego Fundu-
szu i wojewódzkich funduszy, oprócz prezesa zarzàdu,
sà upowa˝nione dwie osoby, dzia∏ajàce ∏àcznie, spo-
Êród:

1) pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu,

2) pe∏nomocników powo∏anych przez prezesa zarzà-
du, dzia∏ajàcych w granicach ich umocowania.

8. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 7,
czynnoÊci prawnej w zakresie praw i obowiàzków Na-
rodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez za-
chowania trybu okreÊlonego w art. 414 ust. 1 pkt 5 nie
powoduje niewa˝noÊci tej czynnoÊci prawnej w sto-
sunku do osób trzecich.

9. Pracà biura Narodowego Funduszu i odpowied-
nio wojewódzkich funduszy kieruje prezes.

Art. 416. 1. Szczegó∏owe zasady, organizacj´ i tryb
dzia∏ania organów Narodowego Funduszu okreÊla je-
go statut.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, nada, w drodze rozporzàdzenia, statut,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwe wy-
korzystywanie funduszy w celu realizacji zasady zrów-
nowa˝onego rozwoju.

3. Szczegó∏owe zasady, organizacj´ i tryb dzia∏ania
wojewódzkiego funduszu okreÊla statut nadany przez
zarzàd województwa po uzgodnieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw Êrodowiska.

Art. 417. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej Naro-
dowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone:

1) podstawy gospodarki finansowej,

2) zawartoÊç rocznych planów finansowych,

3) terminy opracowywania rocznych planów finanso-
wych.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo-
gà zostaç ustalone:

1) rodzaje kosztów wchodzàcych w koszty dzia∏alno-
Êci,

2) sposób ustalania wyniku finansowego,
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3) sposób zwi´kszania i zmniejszania funduszu statu-
towego i funduszu rezerwowego,

4) mo˝liwoÊç tworzenia innych rodzajów funduszy,

5) wymagania dotyczàce sprawozdawczoÊci finanso-
wej.

Art. 418. Zasady prowadzenia rachunkowoÊci Na-
rodowego Funduszu okreÊlajà odr´bne przepisy.

Art. 419. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Narodowego
Funduszu sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw Êro-
dowiska.

2. Uchwa∏y Rady Nadzorczej Narodowego Fundu-
szu sà przekazywane w ciàgu 7 dni od ich podj´cia mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska. 

3. Uchwa∏a Rady Nadzorczej Narodowego Fundu-
szu sprzeczna z prawem jest niewa˝na; o niewa˝noÊci
uchwa∏y w ca∏oÊci lub w cz´Êci orzeka, w drodze decy-
zji, organ nadzoru w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni
od dnia otrzymania uchwa∏y.

4. Organ nadzoru, wszczynajàc post´powanie
w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci uchwa∏y, mo˝e
wstrzymaç jej wykonanie.

5. W sprawach stwierdzenia niewa˝noÊci uchwa∏y
stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´po-
wania administracyjnego oraz przepisy ustawy z dnia
11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym
(Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144,
poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60,
poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508
i 509).

6. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio do
wojewódzkich funduszy, z tym ˝e organem nadzoru
jest wojewoda.

7. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 3, or-
gan nadzoru nie mo˝e we w∏asnym zakresie stwierdziç
niewa˝noÊci uchwa∏y Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu lub wojewódzkiego funduszu; organ nadzo-
ru mo˝e zaskar˝yç uchwa∏´ do sàdu administracyjne-
go.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwa∏y na-
le˝y do sàdu administracyjnego.

Art. 420. Zarzàd powiatu lub zarzàd gminy do dnia
15 stycznia przedstawiajà do zatwierdzenia radzie po-
wiatu lub radzie gminy projekt zestawienia przycho-
dów i wydatków na dany rok, odpowiednio powiato-
wego i gminnego funduszu.

Art. 421. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
sk∏ada Radzie Ministrów, nie póêniej ni˝ do dnia 31 lip-
ca, informacje o dzia∏alnoÊci Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy za ubieg∏y rok.

2. Zarzàdy województw sk∏adajà ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw Êrodowiska oraz sejmikowi woje-
wództwa, nie póêniej ni˝ do dnia 31 maja, informacje
o dzia∏alnoÊci wojewódzkich funduszy za ubieg∏y rok.

3. Zarzàd Narodowego Funduszu zamieszcza co-
rocznie, w drodze obwieszczenia, informacje o dzia∏al-
noÊci Narodowego Funduszu w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

4. Zarzàdy wojewódzkich funduszy zamieszczajà
corocznie, w drodze obwieszczenia, informacje o dzia-
∏alnoÊci tych funduszy w dziennikach urz´dowych wo-
jewództw.

5. Starostowie, wójtowie, burmistrzowie lub prezy-
denci miast zatwierdzone zestawienie przychodów
i wydatków odpowiednio powiatowego i gminnego
funduszu podajà do publicznej wiadomoÊci.

Tytu∏ VIII

PROGRAMY DOSTOSOWAWCZE

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 422. 1. Program dostosowawczy jest wynego-
cjowanym indywidualnie szczegó∏owym harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym realizacji obowiàzków
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska przez prowadzàcego
instalacj´.

2. Celem programu dostosowawczego jest dopro-
wadzenie do najszybszego zrealizowania obowiàzujà-
cych wymagaƒ ochrony Êrodowiska przez instalacje,
które ze wzgl´dów technologicznych lub ekonomicz-
nych nie mogà osiàgnàç tych wymagaƒ w terminach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiàzu-
jàce, a za utrzymaniem eksploatacji instalacji przema-
wia interes publiczny.

Art. 423. 1. O ustalenie programu dostosowawcze-
go mo˝e ubiegaç si´ prowadzàcy istniejàcà instalacj´
zaliczonà do przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko, o których mowa w art. 51
ust. 1 pkt 1, obj´tà obowiàzkiem uzyskania pozwolenia
zintegrowanego, nale˝àcà do grup wskazanych na
podstawie art. 425.

2. Przez instalacje istniejàce rozumie si´ instalacje,
których eksploatacj´ rozpocz´to przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

3. Prowadzàcy instalacj´ mo˝e ubiegaç si´ o usta-
lenie programu dostosowawczego, je˝eli:

1) realizuje przedsi´wzi´cia zapewniajàce spe∏nienie
przez instalacj´ wymagaƒ wynikajàcych z najlep-
szej dost´pnej techniki oraz usuni´cie szkód w Êro-
dowisku spowodowanych przez eksploatacj´ in-
stalacji,

2) eksploatacja prowadzonej przez niego instalacji nie
powoduje pogorszenia stanu Êrodowiska w znacz-
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nych rozmiarach, a w szczególnoÊci nie zagra˝a ̋ y-
ciu lub zdrowiu ludzi.

Art. 424. 1. Ustalenie treÊci programu dostoso-
wawczego poprzedza post´powanie negocjacyjne pro-
wadzone na warunkach wskazanych w dziale II.

2. Program nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 6 lat od dnia,
w którym decyzja zatwierdzajàca program sta∏a si´
ostateczna, a zaplanowany termin jego realizacji nie
mo˝e przekroczyç dnia 31 grudnia 2010 r.

3. Post´powanie negocjacyjne nie mo˝e byç pro-
wadzone ani wszcz´te po dniu 31 grudnia 2009 r.

Art. 425. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje
instalacji, dla których prowadzàcy mogà ubiegaç si´
o ustalenie programu dostosowawczego, uwzgl´dnia-
jàc organizacyjno-techniczne mo˝liwoÊci ustalania
programów dostosowawczych.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo-
stanà ustalone rodzaje instalacji w zale˝noÊci odpo-
wiednio od rodzaju i skali dzia∏alnoÊci prowadzonej
w instalacjach.

DZIA¸ II

Ustalenie treÊci programu dostosowawczego

Art. 426. 1. Program dostosowawczy jest ustalany
na wniosek prowadzàcego instalacj´.

2. Wniosek nale˝y przed∏o˝yç wojewodzie.

3. Wniosek o ustalenie programu dostosowawcze-
go powinien zawieraç:

1) wykazanie istnienia okolicznoÊci uniemo˝liwiajà-
cych lub w bardzo istotny sposób utrudniajàcych
dotychczasowà realizacj´ obowiàzków zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska,

2) wskazanie wymagaƒ najlepszej dost´pnej techniki,
które nie sà spe∏nione przez instalacj´,

3) wskazanie szkód w Êrodowisku, jakie powoduje lub
powodowa∏a eksploatacja instalacji, w szczególno-
Êci wynikajàcych z przekraczania standardów jako-
Êci Êrodowiska,

4) opis przedsi´wzi´ç zrealizowanych w okresie ostat-
nich 3 lat przed z∏o˝eniem wniosku oraz realizowa-
nych aktualnie,

5) wiarygodny plan sposobu finansowania poszcze-
gólnych etapów przedsi´wzi´ç wskazanych w pro-
gramie dostosowawczym,

6) obliczenie przewidywanej wysokoÊci op∏at za ko-
rzystanie ze Êrodowiska, jakie prowadzàcy instala-
cje powinien ponosiç w okresie realizacji progra-
mu dostosowawczego, je˝eli wnioskowane jest od-
roczenie terminu ich p∏atnoÊci.

4. Do wniosku prowadzàcy instalacj´ za∏àcza:

1) projekt programu dostosowawczego,

2) przeglàd ekologiczny spe∏niajàcy wymagania,
o których mowa w art. 238,

3) wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
uwzgl´dniajàcego ustalenia, które b´dà zawarte
w programie dostosowawczym.

5. Wojewoda mo˝e, w drodze postanowienia, we-
zwaç wnioskodawc´ do uzupe∏nienia w okreÊlonym
czasie przeglàdu ekologicznego, okreÊlajàc w razie po-
trzeby metody badaƒ i studiów.

6. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
powinien spe∏niaç, z zastrze˝eniem ust. 7, wymagania
okreÊlone w ustawie dla tego rodzaju pozwolenia.

7. Informacja, o której mowa w art. 208 ust. 2 pkt 1,
powinna zawieraç, wynikajàcy z programu dostoso-
wawczego, termin osiàgni´cia przez instalacj´ wyma-
gaƒ wynikajàcych z najlepszej dost´pnej techniki.

Art. 427. 1. Projekt programu dostosowawczego
powinien zawieraç:

1) wskazanie i opis wszystkich przedsi´wzi´ç, których
realizacja zapewni spe∏nienie wymagaƒ wynikajà-
cych z najlepszej dost´pnej techniki oraz usuni´cie
szkód spowodowanych eksploatacjà instalacji,

2) harmonogram realizacji konkretnych przedsi´wzi´ç
w okresie realizacji programu, ze wskazaniem eta-
pów,

3) przewidywane koszty realizacji poszczególnych
etapów,

4) proponowane warunki emisji na poszczególnych
etapach realizacji przedsi´wzi´cia,

5) proponowany zakres odroczenia terminu p∏atnoÊci
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska w okresie reali-
zacji programu,

6) proponowane ewentualne sankcje pieni´˝ne za nie-
zrealizowanie poszczególnych etapów przedsi´-
wzi´cia.

2. Etapy przedsi´wzi´cia powinny okreÊlaç konkret-
ny zakres zadaƒ realizowanych w kolejnych okresach
nie d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy.

3. Sankcje pieni´˝ne za niezrealizowanie poszcze-
gólnych etapów przedsi´wzi´cia nie mogà byç ni˝sze
ni˝ przewidywane koszty danego etapu.

4. Odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏at za korzysta-
nie ze Êrodowiska mo˝e dotyczyç najwy˝ej 70% ich
przewidywanej wysokoÊci.

Art. 428. 1. Wszcz´cie post´powania negocjacyjne-
go dotyczàcego treÊci programu dostosowawczego
nast´puje w drodze postanowienia wojewody.
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2. Odmowa wszcz´cia post´powania negocjacyj-
nego nast´puje w drodze decyzji, je˝eli wnioskodawca
nie spe∏nia warunków wymaganych ustawà.

Art. 429. Z zastrze˝eniem art. 424 ust. 2 i art. 427
ust. 2—4, przedmiotem negocjacji mogà byç:

1) terminy realizacji poszczególnych przedsi´wzi´ç,

2) warunki emisji w okresie realizacji programu dosto-
sowawczego,

3) termin i wyra˝ony procentowo zakres odroczenia
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska,

4) wysokoÊç sankcji pieni´˝nych.

Art. 430. 1. Negocjacje o ustalenie treÊci programu
dostosowawczego toczà si´ pomi´dzy prowadzàcym
instalacj´ a komisjà negocjacyjnà, zwanà dalej „komi-
sjà”.

2. Koszty post´powania negocjacyjnego obcià˝ajà
prowadzàcego instalacj´ ubiegajàcego si´ o ustalenie
programu dostosowawczego; nale˝noÊci z ich tytu∏u
sà uiszczane na rachunek w∏aÊciwego wojewody.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zrycza∏towany koszt
post´powania negocjacyjnego.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo-
stanà ustalone:

1) kwota op∏aty podstawowej,

2) wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç op∏aty w za-
le˝noÊci od rodzaju instalacji obj´tej post´powa-
niem.

5. Poniesienie kosztów, o których mowa w ust. 2,
nie zwalnia z obowiàzku wniesienia op∏aty, o której
mowa w art. 210 ust. 1.

Art. 431. Negocjujàc treÊç programu dostosowaw-
czego, komisja powinna uwzgl´dniç w szczególnoÊci:

1) potrzeb´ jak najszybszego dostosowania instalacji
do wymagaƒ wynikajàcych z najlepszej dost´pnej
techniki oraz usuni´cia szkód w Êrodowisku spo-
wodowanych eksploatacjà instalacji,

2) aktualny stan Êrodowiska na terenie, na którym
prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3) ewentualne skutki dopuszczenia czasowych od-
st´pstw od powszechnie obowiàzujàcych warun-
ków emisji,

4) przyj´te na podstawie ustaw programy dzia∏aƒ
w zakresie ochrony Êrodowiska, a w szczególnoÊci
te, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119
ust. 1,

5) potrzeb´ u∏atwienia realizacji przedsi´wzi´ç,
w szczególnoÊci poprzez odraczanie op∏at za korzy-

stanie ze Êrodowiska, jednak wy∏àcznie w zakresie
niezb´dnym do szybkiej ich realizacji,

6) sytuacj´ ekonomiczno-finansowà wnioskodawcy
i faktyczne mo˝liwoÊci zrealizowania zaplanowa-
nych przedsi´wzi´ç,

7) zapewnienie mo˝liwoÊci funkcjonowania podmio-
tu korzystajàcego ze Êrodowiska w okresie realiza-
cji programu.

Art. 432. 1. Negocjacje sà prowadzone w trakcie po-
siedzeƒ, do których stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego dotyczàce
rozprawy administracyjnej.

2. Negocjacje prowadzi przewodniczàcy sk∏adu ko-
misji.

3. Stanowisko komisji w trakcie negocjacji jest
ustalane w drodze g∏osowania, zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów.

4. W razie równej liczby g∏osów decyduje g∏os prze-
wodniczàcego.

Art. 433. Negocjacje nie mogà trwaç d∏u˝ej ni˝ 2
miesiàce od daty wyznaczenia pierwszego posiedzenia
negocjacyjnego.

Art. 434. W razie nieuzyskania w terminie, o którym
mowa w art. 433, porozumienia pomi´dzy komisjà
a prowadzàcym instalacj´ co do treÊci programu do-
stosowawczego przewodniczàcy zwraca spraw´ woje-
wodzie, który w drodze decyzji odmawia ustalenia pro-
gramu dostosowawczego.

Art. 435. 1. Zawarcie porozumienia dotyczàcego
treÊci programu dostosowawczego jest stwierdzane
protoko∏em podpisanym przez uczestników negocja-
cji.

2. Przewodniczàcy sk∏adu komisji niezw∏ocznie
przesy∏a wojewodzie uzgodniony program dostoso-
wawczy oraz protokó∏, o którym mowa w ust. 1.

3. Po otrzymaniu programu dostosowawczego
i protoko∏u wojewoda, w drodze decyzji, zatwierdza
program dostosowawczy oraz wydaje pozwolenie zin-
tegrowane na warunkach okreÊlonych w programie
dostosowawczym.

4. Program dostosowawczy stanowi integralnà
cz´Êç decyzji w przedmiocie pozwolenia zintegrowane-
go.

5. W decyzji o wydaniu pozwolenia zintegrowane-
go wojewoda dodatkowo:

1) zobowiàzuje prowadzàcego instalacj´ do realizacji
programu dostosowawczego,

2) wskazuje obowiàzek poniesienia sankcji wskaza-
nych w programie w przypadku niezrealizowania
jego postanowieƒ,
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3) orzeka o odroczeniu terminu p∏atnoÊci op∏at za ko-
rzystanie ze Êrodowiska w procencie uzgodnionym
w programie dostosowawczym na okres realizacji
programu dostosowawczego.

6. Wojewoda, w drodze decyzji, odmawia wydania
pozwolenia zintegrowanego, je˝eli stwierdzi, ˝e:

1) pomimo zrealizowania uzgodnionego programu
dostosowawczego instalacja nie spe∏ni wymagaƒ
wynikajàcych z najlepszej dost´pnej techniki,

2) uzgodniony program nie spe∏nia wymagaƒ, o któ-
rych mowa w art. 424 ust. 2 i art. 427 ust. 2—4.

Art. 436. 1. Pozwolenie wydane po przeprowadze-
niu post´powania negocjacyjnego w zakresie realizo-
wanego programu dostosowawczego mo˝e byç, z za-
strze˝eniem ust. 2, zmienione, po przeprowadzeniu po-
st´powania negocjacyjnego, je˝eli:

1) prowadzàcy instalacj´ przedstawi rozwiàzanie ko-
rzystniejsze z punktu widzenia ochrony Êrodowi-
ska,

2) koniecznoÊç zmian wynika ze zmian regulacji praw-
nych normujàcych zagadnienia obj´te progra-
mem.

2. Zmiana warunków pozwolenia nie mo˝e powo-
dowaç przed∏u˝enia terminu realizacji poszczególnych
przedsi´wzi´ç obj´tych programem dostosowaw-
czym.

DZIA¸ III

Komisja negocjacyjna

Art. 437. 1. Po wydaniu postanowienia, o którym
mowa w art. 428 ust. 1, wojewoda powo∏uje komisj´
do prowadzenia negocjacji o ustalenie treÊci programu
dostosowawczego.

2. W sk∏ad komisji wchodzi po jednej osobie dele-
gowanej przez wojewod´, wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska, marsza∏ka województwa i wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, z zastrze˝eniem
ust. 3, dysponujàcej wiedzà fachowà w dziedzinie
ochrony Êrodowiska.

3. Je˝eli instalacja po∏o˝ona jest na terenie kilku
gmin, w miejsce osoby delegowanej przez wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta w sk∏ad komisji wchodzi
osoba delegowana przez starost´.

4. Przewodniczàcym sk∏adu komisji jest osoba de-
legowana przez wojewod´.

5. Cz∏onkowie komisji za udzia∏ w jej pracach otrzy-
mujà zrycza∏towane wynagrodzenie.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zrycza∏towanà wyso-
koÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji negocjacyjnej. 

7. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 6, usta-
lona zostanie wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczà-
cego oraz pozosta∏ych cz∏onków komisji za udzia∏
w jednym post´powaniu.

8. Technicznà obs∏ug´ pracy komisji zapewnia wo-
jewoda.

9. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji sà po-
krywane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponen-
tem jest wojewoda.

Art. 438. 1. Cz∏onkowie komisji w zakresie prowa-
dzonych negocjacji nie mogà byç zwiàzani polecenia-
mi s∏u˝bowymi.

2. Do cz∏onków komisji stosuje si´ przepisy Kodek-
su post´powania administracyjnego dotyczàce wy∏à-
czenia pracownika.

3. Komisja ma prawo ˝àdania od organów admini-
stracji informacji mogàcych mieç istotne znaczenie dla
rozpatrywanej sprawy.

DZIA¸ IV

Skutki prawne wszcz´cia post´powania 
negocjacyjnego oraz ustalenia programu 

dostosowawczego

Art. 439. W razie wszcz´cia post´powania negocja-
cyjnego podlegajà zawieszeniu post´powania
w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa
w art. 362 ust. 1, art. 365 ust. 1 pkt 1 i art. 367 ust. 1, do
czasu wydania ostatecznej decyzji koƒczàcej post´po-
wanie w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowa-
nego.

Art. 440. 1. Do op∏at, których termin p∏atnoÊci zo-
sta∏ odroczony w trybie art. 435 ust. 5 pkt 3, stosuje si´
przepisy art. 319—321.

2. Decyzje w sprawie zmniejszania, umarzania albo
podwy˝szania op∏at wydaje marsza∏ek województwa.

Art. 441. 1. Wojewoda, w razie stwierdzenia, i˝ nie
zosta∏ zrealizowany okreÊlony etap programu dostoso-
wawczego, na∏o˝y, w drodze decyzji, obowiàzek zap∏a-
ty sankcji pieni´˝nej, ustalonej w programie dostoso-
wawczym na rzecz gminnego funduszu ochrony Êrodo-
wiska i gospodarki wodnej w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce, gdzie znajduje si´ instalacja obj´ta progra-
mem dostosowawczym.

2. Do nale˝noÊci z tytu∏u obowiàzku zap∏aty sankcji
pieni´˝nej, o której mowa w ust. 1, stosuje si´ przepi-
sy dzia∏u III ustawy — Ordynacja podatkowa, z tym ˝e
uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà woje-
wodzie.

3. Je˝eli instalacja obj´ta programem dostoso-
wawczym znajduje si´ na terenie wi´cej ni˝ jednej gmi-
ny, w decyzji, o której mowa w ust. 1, okreÊla si´ wiel-
koÊç wp∏at na poszczególne gminne fundusze,
uwzgl´dniajàc proporcje terenu, w jakich zak∏ad zawie-
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rajàcy instalacj´ obj´tà programem znajduje si´ na ob-
szarze poszczególnych gmin.

4. W razie stwierdzenia, i˝ okreÊlony etap nie zosta∏
zrealizowany pomimo up∏ywu okresu 6 miesi´cy od
przewidywanego w programie dostosowawczym ter-
minu, wojewoda, z zastrze˝eniem ust. 5, wyda decyzj´
o uchyleniu pozwolenia zintegrowanego wydanego
w wyniku post´powania negocjacyjnego.

5. Uchylenie pozwolenia zintegrowanego wydane-
go w wyniku post´powania negocjacyjnego zwalnia
z obowiàzku zap∏aty sankcji pieni´˝nych za niezrealizo-

wanie etapów koƒczàcych si´ po dniu uchylenia po-
zwolenia.

Tytu∏ IX

PRZEPIS KO¡COWY

Art. 442. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych w odr´bnej ustawie. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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