
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r.

o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(druk nr 587)

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu
zasobów przyrody;

2) kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz
zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji;

2a) kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach
energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi
śródlądowej;

3) udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji;
4) udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
5) kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed

zanieczyszczeniem;
6) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem

wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania
ze środowiska;

7) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi,
organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji
państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także
organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi;

8) organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie
badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim
zmian;

9) opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-
pomiarowych;

10) inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz
usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego;

11) kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

12) kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej;

12a) nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z
produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;

13) kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z
wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi;

14) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku,
podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub
innych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach
odrębnych;

14a) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004
r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784);

<14b) ocena jakości informacji zawartych w raportach, o których mowa w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr …, poz. …).>

15)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859);

15a) kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji;

15b) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z wyjątkiem
przepisów art. 41 pkt 2 i 3;

15c)  wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

15d)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865);

15e) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), z wyjątkiem kontroli przestrzegania przez
sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10
ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2;

16) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje

minister właściwy do spraw środowiska.
3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 152.
1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na

środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość

świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi

przepisami[.]<;>
<8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu

zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających
obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>

<2a. Do informacji przekazywanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, mają
zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 221 ust. 1a.>

3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia
przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do
przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji.

5. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już
ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od
dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany przedłożyć organowi
właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji;
2) zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6.

7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia
rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych, o
których mowa w ust. 2 pkt 2-6.

7a.  Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 6, prowadzący instalację,
objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych,
przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
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8. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na
wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

9. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu, o których
mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji,
uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego
oddziaływania instalacji na środowisko.

Art. 195.
1. Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli:

1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych
przepisów ustawy lub ustawy o odpadach;

2) przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym
emisję na warunkach określonych w pozwoleniu;

3) instalacja jest objęta postępowaniem, o którym mowa w art. 227-229[.]<;>
<4) nastąpiło przekroczenie krajowych pułapów emisji, o których mowa w art. 15

ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.>

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w przedmiocie
cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzącego instalację do
usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie.

Art. 208.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone

dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz, jeżeli
wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji -
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:
1) informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:

a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
c) proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu

powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym
oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a
także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi
wariantami,

d) proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą
wprowadzane do wód lub do ziemi,

e) proponowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o
których mowa w art. 202 ust. 6,

f) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków
awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
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g) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;
2) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w

art. 207 ust. 2 i 3, wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań;
3) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie

warianty istnieją[.]<;>
<4) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu

zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających
obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.>

2a. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, proponowane poziomy hałasu poza
zakładem powinny być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu
do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.

2b. Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wiąże się z realizacją działań
w okresie, na który ma być wydane pozwolenie, informacja, o której mowa w art. 184
ust. 2 pkt 15, zawiera:

1) wskazanie i opis proponowanych działań;
2) harmonogram realizacji działań w okresie obowiązywania pozwolenia; w przypadku

planowanej realizacji określonego działania w okresie dłuższym niż rok jest
wymagane wskazanie etapów tego działania w okresach nie dłuższych niż roczne
oraz terminów realizacji tych etapów;

3) przewidywane koszty realizacji poszczególnych działań;
4) plan finansowania poszczególnych działań;
5) wskazanie uwarunkowań technicznych i ekonomicznych uzasadniających

proponowany harmonogram realizacji działań.
<2c. Do informacji przekazywanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, mają

zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 221 ust. 1a.>
3. Wniosek przedkłada się w dwu egzemplarzach.
4. Do wniosku dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
2) zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
3)  kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została
wydana.

5. (uchylony).
6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o

uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych
poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien
zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i
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sposobów korzystania z nich; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie
przeglądu ekologicznego, chyba że obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 426 ust. 4
pkt 2.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, powinna być załączona także poświadczona przez
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na
którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Art. 221.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz

informacji, o których mowa w art. 184 ust. 2-4, powinien także zawierać:
1) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do

powietrza w ciągu roku;
2) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów

przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub
powstającego produktu;

3) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów
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 późn. zm.);

4) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
5) aktualny stan jakości powietrza;
6) określenie warunków meteorologicznych;
7) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o

których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników[.]<;>
<8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu

zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających
obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.>

<1a. Kierując się potrzebą ujednolicenia i kompletności informacji przekazywanych na
potrzeby Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, o którym mowa
w ustawie z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji, minister właściwy do spraw środowiska określi,
w drodze rozporządzenia, wzór formularza obejmującego wykaz źródeł emisji,
instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie
emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.>

2. Informacje, o których mowa:
1) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie

gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w
przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach,
w jakich wyrażone są te standardy;
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2) w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru
wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz
proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Art. 236b.
[1. Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród

wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, z przekroczeniem
obowiązujących wartości progowych dla uwolnień zanieczyszczeń określonych w
załączniku nr II do tego rozporządzenia, w terminie do dnia 31 marca roku
następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające informacje niezbędne do
tworzenia Krajowego Rejestru.]

<1. Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności
określonych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31
marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o
przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów
zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.>

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska ocenia jakość dostarczonych przez
prowadzących instalacje danych, w szczególności pod względem ich kompletności,
spójności i wiarygodności.

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska dane niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru, w terminie do dnia 30
września roku następującego po danym roku sprawozdawczym.

[4. Gromadzone przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska dane niezbędne do
tworzenia Krajowego Rejestru są dostępne dla Krajowego Administratora Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji.]

5. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności
i przejrzystości informacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz formę przedkładania i wymagane techniki
przedkładania tego sprawozdania.

Art. 236c.
[1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Komisji Europejskiej, po uzgodnieniu

z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w zakresie
substancji wprowadzanych do powietrza, objętych krajową inwentaryzacją emisji,
sprawozdanie, według wzoru określonego w załączniku nr III do rozporządzenia
166/2006, w terminie 15 miesięcy po upływie danego roku sprawozdawczego.]

<1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Komisji Europejskiej
sprawozdanie, według wzoru określonego w załączniku nr III do rozporządzenia
166/2006, w terminie 15 miesięcy po upływie danego roku sprawozdawczego.>

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska co 3 lata przekazuje Komisji Europejskiej raport,
o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 166/2006.
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[Art. 285.
1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze
środowiska miało miejsce.

2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po
upływie każdego półrocza.

3. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu
lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w
terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.

4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono
odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze
środowiska wnosi opłatę do dnia 31 stycznia następnego roku.

Art. 286.
1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4,

przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których
mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

1a. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub
hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje
informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w
art. 287 ust. 1 pkt 5.

1b. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1-3,
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, podmiot korzystający ze środowiska w
terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2, przedkłada także wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska.

1c. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają
one z wykazu o wysokości należnych opłat.

2. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, podmiot
korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o
wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych,
uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał:

1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do
powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz
składowania odpadów;

2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) forma wykazu;
2) zawartość wykazu;
3) układ wykazu;
4) wymagane techniki przedkładania wykazu.]
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<Art. 285.
1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze

środowiska miało miejsce.
2. Za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz za składowanie

odpadów podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca
następującego po upływie każdego półrocza.

3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podmiot korzystający ze
środowiska wnosi do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego półrocza
i w terminie do końca lutego roku następnego za drugie półrocze.

4. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie
wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.

5. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
1) za pierwsze półrocze wnosi się w wysokości 50% rocznej opłaty za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku
kalendarzowym;

2) za drugie półrocze wnosi się na zasadach określonych w ust. 3 w wysokości
pomniejszonej o kwotę opłaty uiszczonej za pierwsze półrocze.

6. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące
z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych
wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287
ust. 1 pkt 5.

7. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów
umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot
korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 stycznia następnego roku.

Art. 286.
1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 7,

przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o
których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość
tych opłat.

2. Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza,
przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji
zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009
r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza,
wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada
w terminie do końca lutego roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy.

4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 2, stanowią podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.

5. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu
lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych,
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przekazuje informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o
którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.

6. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 2 i 3,
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, podmiot korzystający ze środowiska
w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2, przedkłada także wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska.

7. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust.
1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego
przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacje o
rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości
opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok
kalendarzowy sporządzone na podstawie raportów, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji, niezbędne do prowadzenia wojewódzkiej bazy
informacji o korzystaniu ze środowiska.

8. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
jeżeli wynikają one z wykazu o wysokości należnych opłat.

9. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, podmiot
korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.

10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych,
uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał:

1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania ścieków do wód lub
do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów;

2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat
stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

11. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 10, zostaną ustalone:
1) forma wykazu;
2) zawartość wykazu;
3) układ wykazu;
4) wymagane techniki przedkładania wykazu.>

Art. 286a.
[1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie wykazów, o których mowa w

art. 286 ust. 1, oraz informacji o korzystaniu ze środowiska zawartych w decyzjach, o
których mowa w art. 288 ust. 1, prowadzi wojewódzką bazę informacji o korzystaniu ze
środowiska w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1-3 oraz sporządza raport
wojewódzki i przekazuje go, za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, ministrowi właściwemu do spraw środowiska.]
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<1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie wykazów, o których
mowa w art. 286 ust. 1, informacji, o których mowa w art. 286 ust. 7, oraz
informacji o korzystaniu ze środowiska zawartych w decyzjach, o których mowa w
art. 288 ust. 1, prowadzi wojewódzką bazę informacji o korzystaniu ze środowiska
w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz sporządza raport wojewódzki
i przekazuje go, za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
ministrowi właściwemu do spraw środowiska.>

2. Zasady gromadzenia informacji dotyczących składowania odpadów określają przepisy
ustawy o odpadach.

3. Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska jest dostępna dla ministra
właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także dla właściwego ze względu na
miejsce korzystania ze środowiska wojewody, dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, marszałka województwa, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, służb statystyki publicznej oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3a. Dostęp, o którym mowa w ust. 3, jest nieodpłatny.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i

zakres dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie
danych niezbędnych do zarządzania środowiskiem, kierując się potrzebami organów, o
których mowa w ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu
wojewódzkiego zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposób
jego przekazywania.

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, zostaną ustalone:
1) forma raportu;
2) zawartość raportu;
3) układ raportu;
4) wymagane techniki i termin przekazywania raportu.

7. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę informacji o korzystaniu
ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wody oraz
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

8. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu
zbierania i przetwarzania danych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędny zakres
informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej
bazy informacji, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz sposób ich prowadzenia.

Art. 287.
1. Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku,

ewidencję zawierającą odpowiednio:
[1) informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz

dane, na podstawie których określono te ilości;]
2) informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;
3) informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
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4) informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego
odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;

5) informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów
wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu
produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za
okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku
następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

2. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

Art. 288.
1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:

[1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat - marszałek województwa wymierza
opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;]

<1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa
w art. 286 ust. 2 – marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji,
na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska;>

2) zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające
zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie
własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a
wynikającą z wykazu.

2. Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:
1) pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający

ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat;
2) innych danych technicznych i technologicznych.

3. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 1, zawierającą informacje o korzystaniu ze
środowiska przez podmiot w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1-3, marszałek
województwa przedstawia niezwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska.

Art. 400.
1. Na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej "wojewódzkimi funduszami",
powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej
"powiatowymi funduszami", oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, zwane dalej "gminnymi funduszami". Ilekroć w ustawie jest mowa o
"funduszach", rozumie się przez to Narodowy Fundusz, wojewódzki fundusz, powiatowy
fundusz i gminny fundusz.
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2. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną i w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych są odpowiednio państwowym funduszem celowym oraz
wojewódzkimi funduszami celowymi.

3. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę
finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na
finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą gospodarkę finansową w sposób
zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej
niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

<5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonuje zadania
Krajowego operatora określone w ustawie z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.>

[Art. 401b.
Przychody wymienione w art. 401 ust. 2-13 i 13e oraz w art. 401a przeznacza się również na
pokrycie kosztów ich obsługi.]

<Art. 401b.
Przychody wymienione w art. 401 ust. 2–13, art. 401a i art. 401c przeznacza się również
na pokrycie kosztów ich obsługi.>

<Art. 401c.
1. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z umów zbycia jednostek

przyznanej emisji zawieranych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, przeznaczane są na:
1) dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych

w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych
inwestycji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

2) pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w art.
25 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji;

3) pokrycie kosztów związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji.>


