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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

(druk nr 1293)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 386.
Instytucjami ochrony środowiska są:
1) Państwowa Rada Ochrony Środowiska;
2) komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko;
3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej[;] <.>
[4) Krajowa Rada Ekozarządzania, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o

krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).]

Art. 400a.
1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

1) opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania
ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i
utrzymanie katastru wodnego;

2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
3) wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki,

a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju;
4) wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód

podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę;
5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie

środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

6) działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w
przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania
odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadań
przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów;

7) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
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10) wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o
restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr
175, poz. 1693);

11) badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej;

12) rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej,
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

13) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji,
służących badaniu stanu środowiska;

14) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska,
w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska
obowiązanych do ponoszenia opłat;

15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów
pomiarowych zużycia wody i ciepła;

16) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem
do informacji o środowisku;

17) działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód
górniczych, a także ich skutków;

18) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,
na których występują te ruchy;

19) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska;
20) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w

przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;
21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania

bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw

ciekłych;
24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby,

powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących
metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

26) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących
przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;

27) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie
monitoringu przyrodniczego;

28) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin
lub zwierząt;

29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

30) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w
lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;

31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują
przekroczenia standardów jakości środowiska;
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32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju;

33) przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

34) działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych
dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o
wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o których
mowa w art. 206 i 212;

35) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i
zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw;

36) wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego
sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony
środowiska i gospodarki wodnej;

37) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy
ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany
gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami, krajowy program oczyszczania
ścieków komunalnych oraz plany działań krótkoterminowych, o których mowa w art.
92 ust. 1, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów;

38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających
zwrotowi;

39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach
współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);

<41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu
ekozarządzania i audytu (EMAS);>

42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz
wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości
udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej
dopuszczalności.
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USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O
ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE
ŚRODOWISKA ORAZ OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr
199, poz. 1227, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza

się w publicznie dostępnych wykazach.
2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane:

(pkt 1-31 pominięto)
[32)o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o

krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 93, poz. 621);]

<32) o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011
r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr …, poz.
…);>

(pkt 33-35 pominieto)

Art. 127.
1. Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy:

1) współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i
kontroli procesu inwestycyjnego;

2) kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w
środowisku;

3) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach
chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

4) współpraca z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami
międzynarodowymi oraz Komisją Europejską;

5) współpraca z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody
w sprawach ochrony przyrody;

6) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen
oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;

7) udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
8) udział w postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
9) wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
[10)wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i

audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004
r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);]

<10) wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie
z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);>

11) współpraca z organizacjami ekologicznymi.
2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zwracać się do Państwowej Rady Ochrony

Przyrody o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody należących do jego
kompetencji.
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3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pełni funkcję organu wyższego stopnia w
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do regionalnych
dyrektorów ochrony środowiska.

Art. 131.
1. Do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy:

1) udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych

ocenach;
3) tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody;
4) ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na

zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

5) wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

6) przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

7) przekazywanie danych do bazy, o której mowa w art. 128;
[8) wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i

audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004
r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);]

9) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen
oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;

10) współpraca z organizacjami ekologicznymi;
11) wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecania ekspertyz z zakresu

gospodarki odpadami.
2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zwracać się do regionalnej rady ochrony

przyrody o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody należących do jego
kompetencji.

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. O BATERIACH I AKUMULATORACH (Dz. U. Nr
79, poz. 666)

Art. 20.
1. Wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory podlega opłacie rejestrowej.
2. Wprowadzający baterie lub akumulatory uiszcza opłatę rejestrową na odrębny rachunek

bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
[3. Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do

rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z
2007 r. Nr 93, poz. 621 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), który składając wniosek o wpis
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do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS).]

<3. Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do
rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr …, poz. …), który składając wniosek o
wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS).>

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do rejestru uiszcza, w terminie do końca
lutego każdego roku, opłatę roczną na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.

5. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
6. Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory, który jest jednocześnie

wprowadzającym sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, który składając
wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację o numerze rejestrowym nadanym zgodnie
z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

7. Górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynoszą 1.000 zł, przy czym dla
mikroprzedsiębiorców górna stawka tych opłat wynosi 200 zł.

8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek:
1) opłaty rejestrowej,
2) opłaty rocznej
- biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz to, że opłaty te nie powinny stanowić

przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności
gospodarczej, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców.


