
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 listopada 2021 r. 

Poz. 2127 

 

USTAWA 

z dnia 1 października 2021 r. 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
 
oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w odnośniku nr 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

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

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

i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby 

sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysło-

wych (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 40); 

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

przekazywania danych, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdaw-

czości na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 

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

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

2) w art. 236a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Krajowy Rejestr obejmuje dane, o których mowa w art. 236b ust. 1.”; 

3) w art. 236b: 

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1. Prowadzący instalację obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I 

do rozporządzenia 166/2006, który prowadzi tę instalację z przekroczeniem progów wydajności określonych 

w tym załączniku, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska: 

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

czeń, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia 166/2006, oraz transferów odpadów określonych 

w art. 5 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, z uwzględnieniem wielkości produkcji – w terminie do dnia 31 marca 

roku następującego po danym roku sprawozdawczym; 

                                                           
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji zapewnia wykonanie następujących decyzji: 

1) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej rodzaj, format i częstotliwość przeka-

zywania informacji, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 40); 

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

danych, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdawczości na mocy rozporządzenia 

(WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 267 z 21.10.2019, str. 3). 
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2) dane niezbędne do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja, obejmujące: 

a) dane teleadresowe prowadzącego instalację, 

b) dane teleadresowe zakładu, 

c) położenie geograficzne zakładu, 

d) numer identyfikacyjny działalności gospodarczej, 

e) dane dotyczące rodzajów działalności prowadzonych w zakładzie 

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

chyba że dane te zostały już wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przekazane. 

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

z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, 

czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługodawca przekazuje prowadzą-

cemu instalację dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. W przypadku zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

prowadzący instalację przekazuje zaktualizowane dane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska nie-

zwłocznie po tej zmianie.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

dane, o których mowa w ust. 1 i 1b, w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po danym roku sprawo-

zdawczym.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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

danych objętych Krajowym Rejestrem oraz właściwego funkcjonowania Krajowego Rejestru, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

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

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

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

w ust. 1 i 1b.”; 

4) art. 236c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 236c. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające: 

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

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

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych wy-

nikających z art. 72 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 

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

UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.2)).”; 

5) w art. 236d: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, 

administracyjną karę pieniężną w przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa: 

1) w art. 236b ust. 1 pkt 1 – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni; 

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

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

166/2006, jakości przekazywanych danych, o których mowa w art. 236b ust. 1 pkt 1, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną 

w wysokości od 500 zł do 25 000 zł.”, 

                                                           
2) Zmiana wymienionej dyrektywy została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2012, str. 25.  
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska kieruje się wagą i skalą naruszeń oraz okolicznościami, w których do nich doszło. 

2b. Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okolicz-

ności, którym prowadzący instalację nie mógł zapobiec, wojewódzki inspektor ochrony środowiska odstępuje od 

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

a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza.”, 

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Administracyjną karę pieniężną wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa 

w ust. 1 i 2, stała się ostateczna. 

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

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia 

organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1077 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1047) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w odnośniku nr 1 w akapicie drugim w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej rodzaj, format 

i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie na potrzeby 

sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysło-

wych (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 40).”; 

2) w art. 11: 

a) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) źródeł spalania paliw;”, 

– uchyla się pkt 3, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

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

wynikających z art. 72 dyrektywy 2010/75/UE Krajowy ośrodek przekazuje również Głównemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska.”, 

c) dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw klimatu i Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazują Krajowemu 

ośrodkowi informacje i dane potrzebne do przygotowania i udostępnienia Komisji Europejskiej informacji okreś-

lonych w Załączniku I i Załączniku II decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

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

członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 

w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 40), zwanej dalej „decyzją Komisji 

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

5. Krajowy ośrodek, na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie oraz informacji i danych przekaza-

nych mu zgodnie z ust. 4, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz z Głównym Inspektorem 

Ochrony Środowiska, na 30 dni przed terminami wynikającymi z decyzji Komisji (UE) 2018/1135 przygotowuje 

informacje określone w Załączniku I i Załączniku II decyzji Komisji (UE) 2018/1135 i przekazuje je ministrowi 

właściwemu do spraw klimatu. 

6. Minister właściwy do spraw klimatu po zaakceptowaniu informacji przygotowanych przez Krajowy 

ośrodek na podstawie ust. 5 poleca Krajowemu ośrodkowi wprowadzenie ich do narzędzia sprawozdawczego 

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

wskazanych w art. 2 tej decyzji.”. 
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Art. 3. Do sprawozdań i danych przekazywanych przez prowadzących instalacje za rok sprawozdawczy 2021 stosuje się 

przepisy art. 236b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 236b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zacho-

wują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 236b ust. 5 ustawy zmienianej 

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 
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