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USTAWA
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
———————

1) w art. 3:
a) w pkt 20 lit. a i b otrzymujà brzmienie:
„a) przedsi´biorc´ w rozumieniu art. 4 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807,
z póên. zm.3)), a tak˝e osoby prowadzàce
dzia∏alnoÊç wytwórczà w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leÊnictwa
i rybactwa Êródlàdowego oraz osoby wykonujàce zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

1)

Przepisy niniejszej ustawy:
1) wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie arsenu, kadmu, rt´ci, niklu i wielopierÊcieniowych w´glowodorów aromatycznych w otaczajàcym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3);
2) wykonujà
postanowienia
rozporzàdzenia
(WE)
nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ
i zmieniajàcego dyrektyw´ Rady 91/689/EWG
i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustaw´ z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustaw´ z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne, ustaw´ z dnia 18 maja 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych oraz ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji administracji terenowej.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 75, poz. 493.

b) jednostk´ organizacyjnà nieb´dàcà przedsi´biorcà w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,”,
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127,
Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.
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b) pkt 28 otrzymuje brzmienie:
„28) poziomie substancji w powietrzu — rozumie si´ przez to st´˝enie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu
lub opad takiej substancji w odniesieniu do
ustalonego czasu i powierzchni, przy czym:
a) poziom dopuszczalny — jest to poziom
substancji, który ma byç osiàgni´ty
w okreÊlonym terminie i który po tym
terminie nie powinien byç przekraczany;
poziom dopuszczalny jest standardem
jakoÊci powietrza,
b) poziom docelowy — jest to poziom substancji, który ma byç osiàgni´ty w okreÊlonym czasie za pomocà ekonomicznie
uzasadnionych dzia∏aƒ technicznych
i technologicznych; poziom ten okreÊla
si´ w celu zapobiegania lub ograniczania
szkodliwego wp∏ywu danej substancji na
zdrowie ludzi lub Êrodowisko jako ca∏oÊç,
c) poziom celu d∏ugoterminowego — jest
to poziom substancji, poni˝ej którego,
zgodnie ze stanem wspó∏czesnej wiedzy,
bezpoÊredni szkodliwy wp∏yw na zdrowie ludzi lub Êrodowisko jako ca∏oÊç jest
ma∏o prawdopodobny; poziom ten ma
byç osiàgni´ty w d∏ugim okresie czasu,
z wyjàtkiem sytuacji, gdy nie mo˝e byç
osiàgni´ty za pomocà ekonomicznie
uzasadnionych dzia∏aƒ technicznych
i technologicznych;”,
c) pkt 34 otrzymuje brzmienie:
„34) standardzie jakoÊci Êrodowiska — rozumie
si´ przez to poziomy dopuszczalne substancji lub energii, które muszà byç osiàgni´te w okreÊlonym czasie przez Êrodowisko jako ca∏oÊç lub jego poszczególne elementy przyrodnicze;”;
2) w art. 14 w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) poziomy celów d∏ugoterminowych;”;
3) w art. 19 w ust. 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) decyzje, o których mowa w art. 46 ust. 4
pkt 1a—2, 2a i 4—9, wydawane dla przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko oraz dla przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na obszar
Natura 2000, które nie sà bezpoÊrednio
zwiàzane z ochronà tego obszaru lub nie
wynikajà z tej ochrony;”,
b) po pkt 29 dodaje si´ pkt 29a w brzmieniu:
„29a) decyzje okreÊlajàce szczegó∏owe warunki
wydobywania kopaliny, o których mowa
w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110,
poz. 1190);”,
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c) w pkt 31 Êrednik zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. e w brzmieniu:
„e) informacje dotyczàce projektów wspólnych
wdro˝eƒ i projektów mechanizmu czystego
rozwoju;”;
4) w art. 25 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jakoÊci elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakoÊci Êrodowiska okreÊlonych przepisami i poziomów, o których mowa
w art. 3 pkt 28 lit. b i c, oraz obszarach wyst´powania przekroczeƒ tych standardów i poziomów;”;
5) w art. 29 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska udost´pniajà nieodp∏atnie organom Paƒstwowej
Inspekcji Sanitarnej, gromadzone w ramach
paƒstwowego monitoringu Êrodowiska, dane
zawierajàce wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1.”;
6) w art. 30:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wyników pomiarów, o których mowa
w art. 90 ust. 1,”,
— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ust. 3 i 5,”,
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) planów dzia∏aƒ krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1,”,
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) map akustycznych, o których mowa
w art. 118 ust. 1,”,
— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) map akustycznych, o których mowa
w art. 179 ust. 1,”,
— pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) terenów, o których mowa w art. 118
ust. 6,”,
— po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) programów ochrony Êrodowiska przed
ha∏asem, o których mowa w art. 119
ust. 1,”,
b) w ust. 2:
— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) wojewoda — w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2a i 3, oraz, z zastrze˝eniem pkt 2, w zakresie informacji,
o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i 7a;
2) starosta — w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz, gdy
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dotyczy to terenów, o których mowa
w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w zakresie
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
7 i 7a;”,
— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà lub
lotniskiem — w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6a;
6) zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà, linià
tramwajowà, lotniskiem lub portem —
w zakresie informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 11.”,
c) w ust. 2a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska:
a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ, o którym mowa w art. 236a
ust. 1,
b) raporty o stanie Êrodowiska w Polsce,
o których mowa w art. 25b ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska;”;
7) w art. 32 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uwagi lub wnioski z∏o˝one po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostawia
si´ bez rozpatrzenia.”;
8) w art. 33 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zg∏oszenie przez organizacje ekologiczne
ch´ci uczestniczenia w post´powaniu powinno nastàpiç równoczeÊnie ze z∏o˝eniem uwag
lub wniosków, o których mowa w ust. 1; zg∏oszenia ch´ci uczestniczenia po z∏o˝eniu uwag
lub wniosków nie uwzgl´dnia si´.”;
9) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ w∏aÊciwy do opracowania projektu polityki ekologicznej paƒstwa oraz organ administracji w∏aÊciwy do opracowania dokumentów,
o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 40 ust. 1
i 2, art. 91 ust. 3, 5 i 7, art. 119 ust. 1 i art. 265
ust. 1, zapewniajà mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa poprzedzajàcego ich przyj´cie; przepisy art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 stosuje si´
odpowiednio, z tym ˝e termin zg∏aszania uwag
lub wniosków wynosi co najmniej 21 dni.”;
10) w art. 41 w ust. 2 pkt 4—6 otrzymujà brzmienie:
„4) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç istniejàce problemy ochrony Êrodowiska istotne z punktu
widzenia
projektowanego
dokumentu,
w szczególnoÊci dotyczàce obszarów podlegajàcych ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
5) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç cele ochrony
Êrodowiska ustanowione na szczeblu mi´dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego doku-
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mentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy Êrodowiska zosta∏y uwzgl´dnione
podczas opracowywania dokumentu;
6) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç przewidywane
znaczàce oddzia∏ywania, w tym oddzia∏ywania
bezpoÊrednie, poÊrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, Êrednioterminowe i d∏ugoterminowe, sta∏e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne, na Êrodowisko, a w szczególnoÊci
na:
a) ró˝norodnoÊç biologicznà,
b) ludzi,
c) zwierz´ta,
d) roÊliny,
e) wod´,
f) powietrze,
g) powierzchni´ ziemi,
h) krajobraz,
i) klimat,
j) zasoby naturalne,
k) zabytki
— z uwzgl´dnieniem zale˝noÊci mi´dzy tymi
elementami Êrodowiska i mi´dzy oddzia∏ywaniami na te elementy;”;

11) w art. 45:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny
— w odniesieniu do pozosta∏ych post´powaƒ, z wy∏àczeniem post´powaƒ dotyczàcych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;”,
b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny
— w odniesieniu do post´powaƒ dotyczàcych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.”;
12) w art. 46:
a) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. W przypadku przedsi´wzi´cia polegajàcego na przebudowie drogi, b´dàcego przedsi´wzi´ciem mogàcym znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym mowa
w art. 51 ust. 1 pkt 1, decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje si´ dla ca∏ego przedsi´wzi´cia realizowanego w granicach województwa.”,
b) w ust. 4:
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) decyzji o warunkach zabudowy dla
przedsi´wzi´cia polegajàcego na zalesieniu — na podstawie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;”,
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— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) decyzji okreÊlajàcej szczegó∏owe warunki wydobywania kopaliny — na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze;”,
— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) dla planowanego przedsi´wzi´cia, które
mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na obszar
Natura 2000 i nie jest bezpoÊrednio
zwiàzane z ochronà tego obszaru lub nie
wynika z tej ochrony:
a) decyzji uzgadniajàcej warunki rekultywacji — na podstawie art. 106 ust. 2,
b) decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania — na podstawie ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266, z póên. zm.4)),
c) decyzji w sprawie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leÊnych na cele
nierolnicze i nieleÊne — na podstawie
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych;”,
c) ust. 4b otrzymuje brzmienie:
„4b. Decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach do∏àcza si´ do wniosku o wydanie
decyzji, o której mowa w ust. 4, oraz do
zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 4a; z∏o˝enie wniosku albo dokonanie zg∏oszenia
powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ przed
up∏ywem czterech lat od dnia, w którym
decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach sta∏a si´ ostateczna.”,
d) po ust. 4e dodaje si´ ust. 4f w brzmieniu:
„4f. Je˝eli na terenie, na którym realizowane
jest przedsi´wzi´cie, dla którego zosta∏a
wydana jedna z decyzji okreÊlonych
w ust. 4 lub dokonano zg∏oszenia, o którym
mowa w ust. 4a, zosta∏ wyznaczony obszar
Natura 2000, uprawniony podmiot powinien z∏o˝yç, w terminie 6 miesi´cy od dnia
wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddzia∏ywania na obszar Natura 2000.”;
13) w art. 46a:
a) uchyla si´ ust. 3,
b) w ust. 4:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) poÊwiadczonà przez w∏aÊciwy organ kopi´ mapy ewidencyjnej obejmujàcej
przewidywany teren, na którym b´dzie
realizowane przedsi´wzi´cie, wraz z terenem dzia∏ek sàsiednich;”,
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r.
Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80,
poz. 541.
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— w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) w post´powaniu dotyczàcym przedsi´wzi´ç okreÊlonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 —
raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko, w trzech egzemplarzach,
wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych noÊnikach danych;
4) w post´powaniu dotyczàcym przedsi´wzi´ç okreÊlonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3
— informacje zawierajàce dane, o których mowa w art. 49 ust. 3, w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
noÊnikach danych.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje si´ do
wniosku o wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach dla drogi krajowej.”,
d) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W przypadku przedsi´wzi´cia, o którym
mowa w ust. 7 pkt 4, realizowanego przez
gmin´ decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze w∏aÊciwoÊci przedsi´wzi´cie jest realizowane.”;
14) w art. 48:
a) w ust. 2:
— pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) w przypadku przedsi´wzi´ç wymagajàcych decyzji, o której mowa w art. 46
ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9, albo zg∏oszenia,
o którym mowa w art. 46 ust. 4a — z organem, o którym mowa w art. 57;”,
— w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) b´dàcych przedsi´wzi´ciami, o których
mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1—2 — z wojewodà, a na obszarach morskich z dyrektorem urz´du morskiego, a tak˝e, je˝eli
przedsi´wzi´cia te wymagajà decyzji,
o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8
i 9, albo zg∏oszenia, o którym mowa
w art. 46 ust. 4a — z organem, o którym
mowa w art. 57,”,
— uchyla si´ pkt 4,
b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Uzgodnieƒ, o których mowa w ust. 2, dokonuje si´ w terminie 60 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3.
5. Przepisu ust. 3 pkt 3 nie stosuje si´ do
uzgodnieƒ warunków realizacji przedsi´wzi´cia dla drogi krajowej.”;
15) w art. 49:
a) w ust. 5:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wojewody;”,
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— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) organu, o którym mowa w art. 57,
w przypadku przedsi´wzi´ç wymagajàcych decyzji, o której mowa w art. 46
ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9, albo zg∏oszenia,
o którym mowa w art. 46 ust. 4a;”,
— uchyla si´ pkt 3,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Opini´, o której mowa w ust. 5, wydaje si´
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku o wydanie opinii.
5b. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5,
wydaje si´ w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania o zakres raportu.”;
16) uchyla si´ art. 50;
17) w art. 51:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) planowane przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których
obowiàzek mo˝e byç stwierdzony na podstawie ust. 2;
3) planowane przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, dla
których obowiàzek mo˝e byç stwierdzony
na podstawie ust. 2.”,
b) w ust. 3:
— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) organu, o którym mowa w art. 57,
w przypadku przedsi´wzi´ç wymagajàcych decyzji, o której mowa w art. 46
ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9, albo zg∏oszenia,
o którym mowa w art. 46 ust. 4a;
3) w przypadku przedsi´wzi´ç, które mogà
znaczàco
oddzia∏ywaç
na
obszar
Natura 2000 i nie sà bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà tego obszaru lub nie wynikajà z tej ochrony, b´dàcych przedsi´wzi´ciami, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
a) wojewody, a na obszarach morskich
dyrektora urz´du morskiego,
b) organu, o którym mowa w art. 57 —
je˝eli przedsi´wzi´cia te wymagajà decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4
pkt 2, 2a, 8 i 9, albo zg∏oszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a;”,
— uchyla si´ pkt 5,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ zasi´gajàcy opinii przedk∏ada:
1) wniosek o wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach;
2) informacje zawierajàce dane, o których
mowa w art. 49 ust. 3;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, je˝eli plan
ten zosta∏ uchwalony.”,
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d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4d w brzmieniu:
„4a. Przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje si´ do opinii w sprawie obowiàzku sporzàdzenia raportu i jego zakresu dla drogi krajowej.
4b. W przypadku przedsi´wzi´ç:
1) o których mowa w ust. 1 pkt 2, wymagajàcych decyzji, o której mowa w art. 46
ust. 4 pkt 3—7,
2) o których mowa w ust. 1 pkt 3
— odpowiednio starosta albo wojewoda,
a na obszarach morskich dyrektor urz´du
morskiego, wydajàc opini´ w sprawie braku potrzeby sporzàdzenia raportu, jednoczeÊnie uzgadnia warunki realizacji przedsi´wzi´cia, w trybie art. 48 ust. 2.
4c. Opini´, o której mowa w ust. 3, wydaje si´
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.
4d. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2,
wydaje si´ w terminie 30 dni od dnia
wszcz´cia post´powania w sprawie wydania decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach.”,
e) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Uzasadnienia postanowieƒ, o których mowa w ust. 2, niezale˝nie od wymagaƒ wynikajàcych z przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego, powinny zawieraç
informacje o szczegó∏owych uwarunkowaniach, o których mowa w ust. 8 pkt 2,
uwzgl´dnionych przy wydawaniu tych postanowieƒ.”,
f) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1
otrzymujà brzmienie:
„Rada Ministrów, uwzgl´dniajàc mo˝liwe oddzia∏ywanie na Êrodowisko przedsi´wzi´ç,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
„1) rodzaje przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, wymagajàcych
sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu na
Êrodowisko, oraz rodzaje przedsi´wzi´ç, dla
których obowiàzek sporzàdzenia raportu
mo˝e byç wymagany, w tym przypadki, gdy
zmiany dokonywane w obiektach sà kwalifikowane jako takie przedsi´wzi´cia, bioràc
pod uwag´ rodzaj dzia∏alnoÊci, wielkoÊç
produkcji i inne parametry techniczne, a tak˝e charakterystyk´ przedsi´wzi´cia, wielkoÊç emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skal´
jego oddzia∏ywania na Êrodowisko;”;
18) w art. 52:
a) w ust. 1:
— uchyla si´ pkt 4a,
— pkt 7a otrzymuje brzmienie:
„7a) dla dróg b´dàcych przedsi´wzi´ciami
mogàcymi znaczàco oddzia∏ywaç na
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Êrodowisko, o których mowa w art. 51
ust. 1 pkt 1:
a) okreÊlenie za∏o˝eƒ do:
— ratowniczych badaƒ zidentyfikowanych zabytków znajdujàcych si´
na obszarze planowanego przedsi´wzi´cia, odkrywanych w trakcie
robót budowlanych,
— programu zabezpieczenia istniejàcych zabytków przed negatywnym
oddzia∏ywaniem
planowanego
przedsi´wzi´cia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
b) analiz´ i ocen´ mo˝liwych zagro˝eƒ
i szkód dla zabytków chronionych na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
w szczególnoÊci zabytków archeologicznych, w obr´bie terenu, na którym ma byç realizowane przedsi´wzi´cie;”,
b) po ust. 1c dodaje si´ ust. 1d w brzmieniu:
„1d. Dla przedsi´wzi´ç polegajàcych na przebudowie drogi oraz dla dróg, dla których zosta∏a wydana decyzja, o której mowa
w art. 46 ust. 4 pkt 8 lub 9, informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 3—4 i pkt 5,
nie dotyczà wariantów lokalizacyjnych planowanego przedsi´wzi´cia.”;
19) w art. 56:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi krajowej.
1b. W∏aÊciwy organ wydaje decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgl´dniajàc:
1) uzgodnienia organów, o których mowa
w art. 48 ust. 2;
2) ustalenia zawarte w raporcie o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
albo informacje zawierajàce dane, o których mowa w art. 49 ust. 3, je˝eli sporzàdzenie raportu nie jest wymagane;
3) wyniki przeprowadzonego post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa, o którym
mowa w art. 53.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach wià˝e organ wydajàcy decyzj´, o której mowa w art. 46 ust. 4, oraz organ przyjmujàcy zg∏oszenie, o którym mowa w art. 46
ust. 4a.”;
20) w art. 58 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Post´powanie dotyczàce transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko przeprowadza si´
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równie˝ na wniosek innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, na którego terytorium mo˝e oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie albo realizacja projektu dokumentu, o którym
mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2.”;

21) art. 60 i 61 otrzymujà brzmienie:
„Art. 60. 1. Organ administracji przeprowadzajàcy
post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko w przypadku stwierdzenia mo˝liwoÊci znaczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na
Êrodowisko na skutek realizacji:
1) planowanego przedsi´wzi´cia:
a) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu post´powania dotyczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko, w którym
ustala zakres dokumentacji niezb´dnej do przeprowadzenia tego post´powania oraz obowiàzek
sporzàdzenia tej dokumentacji,
przez wnioskodawc´, w j´zyku
paƒstwa, na którego terytorium
mo˝e oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie,
b) niezw∏ocznie informuje ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska o mo˝liwoÊci transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko
planowanego
przedsi´wzi´cia
i przekazuje informacje zawierajàce dane, o których mowa
w art. 49 ust. 3,
c) po otrzymaniu wniosku o wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach lub raportu
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko przekazuje je ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska;
2) projektu dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 — niezw∏ocznie informuje ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
o mo˝liwoÊci transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko skutków
realizacji tego dokumentu i przekazuje projekt dokumentu, wraz z prognozà oddzia∏ywania na Êrodowisko; projekt dokumentu oraz prognoz´ oddzia∏ywania na Êrodowisko — w cz´Êci, która umo˝liwi paƒstwu, na którego terytorium realizacja projektu dokumentu mo˝e oddzia∏ywaç, ocen´ mo˝liwego znaczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko — sporzàdza
si´ w j´zyku tego paƒstwa.
2. Na postanowienie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a, przys∏uguje za˝alenie.
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3. Przez dokumentacj´, o której mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a, rozumie si´ wniosek o wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach, informacje
zawierajàce dane, o których mowa
w art. 49 ust. 3, oraz cz´Êç raportu
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko, która umo˝liwi paƒstwu,
na którego terytorium planowane
przedsi´wzi´cie mo˝e oddzia∏ywaç,
ocen´ mo˝liwego znaczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.
4. W przypadku post´powania dotyczàcego transgranicznego oddzia∏ywania
na Êrodowisko prowadzonego przed
wydaniem pozwolenia zintegrowanego, przez dokumentacj´, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, rozumie si´
cz´Êç wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego, która umo˝liwi paƒstwu, na którego terytorium mo˝e oddzia∏ywaç instalacja wymagajàca uzyskania takiego pozwolenia, ocen´
mo˝liwego znaczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Art. 61. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska po uzyskaniu informacji o mo˝liwym transgranicznym oddzia∏ywaniu
na Êrodowisko:
1) planowanego przedsi´wzi´cia —
niezw∏ocznie powiadamia o tym
paƒstwo, na którego terytorium
przedsi´wzi´cie to mo˝e oddzia∏ywaç, informujàc o decyzji, która ma
byç dla tego przedsi´wzi´cia wydana, i o organie w∏aÊciwym do jej
wydania oraz za∏àczajàc dane, o których mowa w art. 49 ust. 3;
2) projektu dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 — niezw∏ocznie powiadamia o tym paƒstwo, na którego terytorium realizacja projektu dokumentu mo˝e oddzia∏ywaç, za∏àczajàc do powiadomienia projekt tego dokumentu,
wraz z prognozà oddzia∏ywania na
Êrodowisko.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w powiadomieniu o mo˝liwym
transgranicznym oddzia∏ywaniu na
Êrodowisko proponuje termin na odpowiedê, czy paƒstwo, o którym mowa
w ust. 1, jest zainteresowane uczestnictwem w post´powaniu w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko.”;
22) w art. 62 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) w porozumieniu z organem administracji przeprowadzajàcym post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, uzgadnia
z tym paƒstwem terminy etapów post´powa-
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nia, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia mo˝liwoÊci udzia∏u w post´powaniu w∏aÊciwych organów oraz spo∏eczeƒstwa tego
paƒstwa;
2) przekazuje temu paƒstwu:
a) wniosek o wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach,
b) postanowienie, o którym mowa w art. 51
ust. 2, je˝eli zosta∏o wydane, wraz z opiniami, o których mowa w art. 51 ust. 3,
c) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko, je˝eli jego sporzàdzenie jest
wymagane.”;

23) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organ administracji przeprowadzajàcy post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko prowadzi, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, konsultacje z paƒstwem, na którego terytorium mo˝e
oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie albo realizacja
projektu dokumentu, o którym mowa w art. 40
ust. 1 pkt 2; konsultacje dotyczà Êrodków eliminowania lub ograniczania transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko.”;
24) w art. 64:
a) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Wyniki konsultacji, o których mowa
w art. 63, rozpatruje si´ przed przyj´ciem
polityki, strategii, planu lub programu,
o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach oraz przyj´cie polityki, strategii, planu lub programu, o którym mowa
w art. 40 ust. 1 pkt 2, nie powinno nastàpiç
przed zakoƒczeniem post´powania dotyczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na
Êrodowisko.”;
25) art. 65 otrzymuje brzmienie:
„Art. 65. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
przekazuje paƒstwu uczestniczàcemu
w post´powaniu w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko:
1) decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje, o których mowa
w art. 46 ust. 4;
2) polityk´, strategi´, plan lub program,
o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2,
wraz z informacjami, o których mowa
w art. 44 ust. 2.”;
26) art. 66 otrzymuje brzmienie:
„Art. 66. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska po otrzymaniu dokumentów zawierajàcych informacje o:
1) przedsi´wzi´ciu
podejmowanym
poza granicami Rzeczypospolitej
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Polskiej, którego realizacja 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
Êrodowisko;

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

2) projekcie dokumentu opracowywanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji
mogà oddzia∏ywaç na Êrodowisko
na jej terytorium — niezw∏ocznie
przekazuje je marsza∏kowi województwa w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na obszar mo˝liwego transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

„3. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt
budowlany, zespó∏ obiektów lub instalacja
nie mogà byç eksploatowane, je˝eli w okresie 30 dni od zakoƒczenia rozruchu nie sà
dotrzymywane wynikajàce z mocy prawa
standardy emisyjne albo okreÊlone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy
po zakoƒczeniu rozruchu.”,

2. Odpowiednio wojewoda albo marsza∏ek województwa wyk∏ada do wglàdu
w j´zyku polskim dokumenty, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim jest to niezb´dne do analizy oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia albo skutków realizacji dokumentu na Êrodowisko; przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 stosuje
si´ odpowiednio.
3. Odpowiednio wojewoda albo marsza∏ek województwa przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska
projekt stanowiska dotyczàcego przedsi´wzi´cia albo projektu dokumentu,
których realizacja mo˝e oddzia∏ywaç
na Êrodowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska powiadamia paƒstwo podejmujàce przedsi´wzi´cie albo opracowujàce
projekt dokumentu, których realizacja
mo˝e oddzia∏ywaç na Êrodowisko na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o stanowisku dotyczàcym odpowiednio tego przedsi´wzi´cia albo dokumentu.”;
27) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
odpowiednio w przypadku uchylenia,
zmiany oraz stwierdzenia niewa˝noÊci
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach.”;
28) uchyla si´ art. 68;
29) uchyla si´ art. 70;
30) w art. 76:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt
budowlany, zespó∏ obiektów lub instalacja
nie mogà byç oddane do u˝ytkowania, je˝eli nie spe∏niajà wymagaƒ ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 2.”,

„Wymaganiami ochrony Êrodowiska dla nowo
zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespo∏u obiektów lub instalacji sà:”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1
otrzymujà brzmienie:
„Na 30 dni przed terminem oddania do u˝ytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespo∏u obiektów lub
instalacji realizowanych jako przedsi´wzi´cie
mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, inwestor jest obowiàzany poinformowaç wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska o planowanym terminie:
1) oddania do u˝ytkowania nowo zbudowanego
lub przebudowanego obiektu budowlanego,
zespo∏u obiektów lub instalacji;”;
31) w art. 85 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poni˝ej poziomów docelowych
albo poziomów celów d∏ugoterminowych lub
co najmniej na tych poziomach.”;
32) w art. 86:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, kierujàc si´ koniecznoÊcià
ujednolicenia zasad oceny jakoÊci powietrza, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) poziomy dopuszczalne dla niektórych
substancji w powietrzu;
2) poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu;
3) poziomy celów d∏ugoterminowych dla
niektórych substancji w powietrzu;
4) alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwa∏e przekroczenie mo˝e powodowaç zagro˝enie dla zdrowia ludzi;
5) warunki, w jakich ustala si´ poziom substancji, takie jak temperatura i ciÊnienie;
6) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalajàce na jednoznacznà jej identyfikacj´;
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7) okresy, dla których uÊrednia si´ wyniki
pomiarów;
8) zró˝nicowane dopuszczalne
substancji w powietrzu dla:
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34) w art. 88:
a) w ust. 2:

poziomy

a) terenu kraju, z wy∏àczeniem uzdrowisk
i obszarów ochrony uzdrowiskowej
w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399),
b) uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy wymienionej w lit. a.
2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
mogà zostaç ustalone:
1) dopuszczalna cz´stoÊç przekraczania poziomów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) terminy osiàgni´cia poziomów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—3, dla niektórych
substancji w powietrzu;
3) zró˝nicowane poziomy, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—3, ze wzgl´du na ochron´
zdrowia ludzi oraz ochron´ roÊlin;
4) marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyra˝one jako
malejàca wartoÊç procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w kolejnych latach.”,
b) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Przez margines tolerancji rozumie si´ wartoÊç, o którà przekroczenie dopuszczalnego
poziomu substancji w powietrzu nie powoduje obowiàzku sporzàdzenia projektu rozporzàdzenia w sprawie programu ochrony
powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1.
7. Je˝eli dla substancji nie zosta∏ okreÊlony
margines tolerancji, to obszar, na którym
poziom tej substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny, klasyfikuje si´ do
strefy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1.”;
33) w art. 87:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) obszar jednego lub wi´cej powiatów po∏o˝onych na obszarze tego samego województwa, niewchodzàcy w sk∏ad aglomeracji, o której mowa w pkt 1.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
bioràc pod uwag´ substancje, których poziom w powietrzu podlega ocenie, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, strefy, o których
mowa w ust. 2 pkt 2, z uwzgl´dnieniem ich
nazw i kodów.”;

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) przekroczone sà poziomy docelowe;
1b) przekroczone sà poziomy celów d∏ugoterminowych;”,
— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) poziom substancji nie przekracza poziomu docelowego i jest wy˝szy od górnego progu oszacowania;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza procentowà cz´Êç dopuszczalnego albo
docelowego poziomu substancji w powietrzu.”;
35) w art. 89:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska,
w terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku,
dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz
odr´bnie dla ka˝dej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:
1) przekracza poziom dopuszczalny powi´kszony o margines tolerancji;
2) mieÊci si´ pomi´dzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powi´kszonym o margines tolerancji;
3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego;
4) przekracza poziom docelowy;
5) nie przekracza poziomu docelowego;
6) przekracza poziom celu d∏ugoterminowego;
7) nie przekracza poziomu celu d∏ugoterminowego.”,
b) uchyla si´ ust. 2—5;
36) w art. 90:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu na podstawie pomiarów lub innych
metod oceny.”,
b) uchyla si´ ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia zasad dokonywania oceny jakoÊci
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powietrza w strefach, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu;
2) górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu.”,
d) w ust. 4:
— pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1) zakresy wymaganych pomiarów, z podzia∏em na pomiary ciàg∏e oraz okresowe;
2) kryteria lokalizacji punktów poboru próbek substancji;
3) minimalna liczba sta∏ych punktów pomiarowych;”,
— uchyla si´ pkt 4,
— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przypadki, gdy ocena jakoÊci powietrza:
a) powinna byç dokonywana metodami
pomiarowymi,
b) mo˝e byç dokonywana:
— przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania,
— metodami modelowania lub innymi
metodami szacowania;”,
— w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) wymagania dotyczàce jakoÊci pomiarów
i zakresu dokumentacji dotyczàcej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych.”,
e) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska:
1) sprawuje nadzór nad ustalaniem przez
wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska sposobu oceny jakoÊci powietrza, o której mowa w art. 88, oraz dokonywaniem oceny jakoÊci powietrza i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89
ust. 1, w tym zatwierdza sieci pomiarowe
i inne metody oceny w ramach wojewódzkich programów monitoringu Êrodowiska;
2) koordynuje dzia∏ania w zakresie zapewnienia jakoÊci pomiarów i oceny jakoÊci
powietrza poprzez wskazanie procedur
jakoÊci, w tym zapewnienie spójnoÊci pomiarowej przy udziale laboratoriów wzorcujàcych;
3) koordynuje na terenie kraju udzia∏ w programach zapewnienia jakoÊci organizowanych przez Komisj´ Europejskà.”;

Poz. 587

37) art. 91 otrzymuje brzmienie:
„Art. 91. 1. Dla stref, o których mowa w art. 89
ust. 1 pkt 1, wojewoda, w terminie
12 miesi´cy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których
mowa w art. 89 ust. 1, przedstawia do
zaopiniowania w∏aÊciwym starostom
projekt rozporzàdzenia w sprawie programu ochrony powietrza, majàcego
na celu osiàgni´cie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu.
2. Starosta jest obowiàzany do wydania
opinii w terminie miesiàca od dnia
otrzymania projektu rozporzàdzenia
w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1.
3. Wojewoda, w terminie 15 miesi´cy od
dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa
w art. 89 ust. 1, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, program ochrony powietrza.
4. Dla stref, o których mowa w art. 89
ust. 1 pkt 2, wojewoda okreÊla przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i informuje ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska o dzia∏aniach podejmowanych w celu zmniejszenia emisji
tych substancji.
5. Dla stref, o których mowa w art. 89
ust. 1 pkt 4, wojewoda, w terminie
15 miesi´cy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których
mowa w art. 89 ust. 1, po zasi´gni´ciu
opinii w∏aÊciwych starostów, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, program
ochrony powietrza, majàcy na celu
osiàgni´cie poziomów docelowych
substancji w powietrzu.
6. Starosta jest obowiàzany do wydania
opinii w terminie miesiàca od dnia
otrzymania projektu rozporzàdzenia
w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 5.
7. Dla stref, w których zosta∏ przekroczony poziom dopuszczalny albo poziom
docelowy wi´cej ni˝ jednej substancji
w powietrzu, mo˝na sporzàdziç wspólny program ochrony powietrza dotyczàcy tych substancji.
8. Je˝eli przyczyny wywo∏ujàce przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu w strefach, o których mowa
w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4, wyst´pujà
na terenie innego województwa ni˝
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z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsultacje prowadzi wojewoda w∏aÊciwy dla obszaru, co do którego istnieje podejrzenie przenoszenia
zanieczyszczeƒ.

zlokalizowane sà strefy, w∏aÊciwi wojewodowie wspó∏dzia∏ajà w sporzàdzaniu programów ochrony powietrza,
o których mowa w ust. 3 lub 5.
9. Wojewoda zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu,
którego przedmiotem jest sporzàdzenie programu ochrony powietrza.

3. Wojewoda niezw∏ocznie informuje
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska o wynikach konsultacji,
o których mowa w ust. 1 i 2.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç programy ochrony
powietrza, o których mowa w ust. 3 i 5,
bioràc pod uwag´ cele tych programów.
11. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 10, zostanà ustalone forma sporzàdzania i niezb´dne cz´Êci sk∏adowe
programów ochrony powietrza, o których mowa w ust. 3 i 5, oraz zakres zagadnieƒ, które powinny zostaç okreÊlone i ocenione w tych programach.”;
38) po art. 91 dodaje si´ art. 91a w brzmieniu:
„Art. 91a. W przypadku wyst´powania na obszarze województwa stref, o których mowa
w art. 89 ust. 1 pkt 6, osiàgni´cie poziomów celów d∏ugoterminowych jest jednym z celów wojewódzkich programów
ochrony Êrodowiska, o których mowa
w art. 17.”;
39) po art. 92 dodaje si´ art. 92a w brzmieniu:
„Art. 92a. 1. W przypadku wystàpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryzyka
przekroczeƒ poziomów dopuszczalnych albo przekroczeƒ poziomów dopuszczalnych, powi´kszonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeƒ z terytorium
innego paƒstwa, minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska, po zasi´gni´ciu opinii G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska, zawiadamia
o tym to paƒstwo i, za poÊrednictwem wojewody w∏aÊciwego dla obszaru, na którym stwierdzono ryzyko
tych przekroczeƒ lub przekroczenia,
prowadzi konsultacje w celu analizy
mo˝liwoÊci
wyeliminowania
lub
ograniczenia ryzyka przekroczeƒ oraz
skutków i czasu trwania zaistnia∏ych
przekroczeƒ.
2. W przypadku uzyskania od innego
paƒstwa informacji o wystàpieniu ryzyka przekroczeƒ poziomów dopuszczalnych albo przekroczeƒ poziomów dopuszczalnych, powi´kszonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeƒ

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e przejàç prowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 2,
je˝eli uzna to za celowe ze wzgl´du
na wag´ lub zawi∏oÊç sprawy.”;
40) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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 dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu oraz
o wystàpieniu przekroczeƒ dopuszczalnych,
docelowych albo alarmowych poziomów substancji.”;
41) w art. 94:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90
ust. 1;”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska na
podstawie wyników i informacji, o których
mowa w ust. 1, dokonuje zbiorczej oceny
jakoÊci powietrza w skali kraju.”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Wojewoda, co 3 lata, przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska sprawozdanie z realizacji programów ochrony
powietrza, o których mowa w art. 91, poczàwszy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia w sprawie okreÊlenia programu
ochrony powietrza do dnia zakoƒczenia realizacji tego programu.
2b. Je˝eli realizacja programu ochrony powietrza jest zaplanowana na okres krótszy ni˝
3 lata, sprawozdanie, o którym mowa
w ust. 2a, wojewoda przedk∏ada najpóêniej
6 miesi´cy po zakoƒczeniu realizacji tego
programu.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
bioràc pod uwag´ koniecznoÊç gromadzenia danych i informacji na potrzeby krajowe
i zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób
przekazywania informacji, o których mowa
w ust. 1, 2 i 2a.”;
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magnetyczne, które sà stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napi´ciu znamionowym nie ni˝szym ni˝
110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitujàcymi pola
elektromagnetyczne, których równowa˝na moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej ni˝ 15 W, emitujàcymi pola elektromagnetyczne o cz´stotliwoÊciach od 30 kHz do 300 GHz,
sà obowiàzani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w Êrodowisku:

42) w art. 112a w pkt 2 lit. a i b otrzymujà brzmienie:
„a) LAeq D — równowa˝ny poziom dêwi´ku A dla
pory dnia (rozumianej jako przedzia∏ czasu od
godz. 600 do godz. 2200),
b) LAeq N — równowa˝ny poziom dêwi´ku A dla
pory nocy (rozumianej jako przedzia∏ czasu od
godz. 2200 do godz. 600).”;
43) art. 112b otrzymuje brzmienie:
„Art. 112b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania wartoÊci
wskaêników ha∏asu, o których mowa w art. 112a pkt 1 lit. a, uwzgl´dniajàc potrzeb´ prowadzenia d∏ugookresowej polityki w zakresie ochrony przed ha∏asem, potrzeb´ stosowania wskaêników ha∏asu do ustalania i kontroli warunków korzystania
ze Êrodowiska oraz obowiàzujàce
w tym zakresie dokumenty normalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132,
poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217).
2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska mo˝e okreÊliç
sposób ustalania wartoÊci wskaêników ha∏asu, o których mowa
w art. 112a pkt 2.”;

1) bezpoÊrednio po rozpocz´ciu u˝ytkowania instalacji lub urzàdzenia;
2) ka˝dorazowo w przypadku zmiany
warunków pracy instalacji lub urzàdzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposa˝eniu instalacji lub urzàdzenia, o ile zmiany te
mogà mieç wp∏yw na zmian´ poziomów pól elektromagnetycznych,
których êród∏em jest instalacja lub
urzàdzenie.”;
47) w art. 147a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prowadzàcy instalacj´ oraz u˝ytkownik urzàdzenia sà obowiàzani zapewniç wykonanie
pomiarów wielkoÊci emisji lub innych warunków korzystania ze Êrodowiska przez:

44) w art. 115a w ust. 4:

1) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.5))
lub

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakres, sposób i cz´stotliwoÊç prowadzenia
pomiarów poziomu ha∏asu w zakresie, w jakim wykraczajà one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148;”,

2) laboratorium posiadajàce uprawnienia
do badania w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych, toksycznoÊci i ekotoksycznoÊci substancji i preparatów nadane w trybie
ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.6))

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) form´, uk∏ad, techniki i termin przedk∏adania wyników pomiarów, o których mowa
w pkt 2, organowi w∏aÊciwemu do wydania
decyzji i wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje si´ odpowiednio przepis art. 147 ust. 6.”;

— w zakresie badaƒ, do których wykonywania sà obowiàzani.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

45) w art. 118:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przez teren zagro˝ony ha∏asem rozumie si´
teren, na którym sà przekroczone dopuszczalne poziomy ha∏asu, okreÊlone wskaênikami LDWN i LN, o których mowa w art. 113.”,
b) uchyla si´ ust. 7—9;
46) art. 122a otrzymuje brzmienie:
„Art. 122a. Prowadzàcy instalacj´ oraz u˝ytkownik
urzàdzenia emitujàcego pola elektro-
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„1a. Prowadzàcy instalacj´ oraz u˝ytkownik
urzàdzenia, posiadajàcy certyfikat systemu
———————
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 oraz
z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.
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zarzàdzania jakoÊcià, mogà wykonywaç pomiary wielkoÊci emisji lub innych warunków korzystania ze Êrodowiska, do których
wykonywania sà obowiàzani, we w∏asnym laboratorium, pod warunkiem ˝e laboratorium to jest równie˝ obj´te systemem zarzàdzania jakoÊcià.
1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje si´ do wykonywania pomiarów:
1) iloÊci pobieranej wody, do których sà
obowiàzani prowadzàcy instalacj´ oraz
u˝ytkownik urzàdzenia;
2) wielkoÊci emisji, do których jest obowiàzana s∏u˝ba radiokomunikacyjna amatorska w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z póên. zm.7)).”;
48) w art. 148 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoÊci emisji, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2, oraz
pomiarów iloÊci pobieranej wody, o których
mowa w art. 147 ust. 1.”;
49) w art. 150 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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 wykraczajàcych poza obowiàzki, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, lub obowiàzki na∏o˝one w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1, je˝eli
z przeprowadzonej kontroli wynika, ˝e nastàpi∏o przekroczenie standardów emisyjnych; do
wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje
si´ odpowiednio przepis art. 147 ust. 6.”;
50) w art. 175:
a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dla dróg krajowych obowiàzek, o którym
mowa w ust. 3, nale˝y wype∏niç w ciàgu
roku od rozpocz´cia eksploatacji przebudowanego obiektu.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do wyników pomiarów, o których mowa
w ust. 1—3, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 147 ust. 6.”,
c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Do pomiarów, o których mowa w ust. 1—3,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 147a.”;
———————
7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

Poz. 587

51) w art. 178 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do pomiarów, o których mowa w ust. 1—3,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 147a.”;
52) po art. 183 dodaje si´ art. 183a w brzmieniu:
„Art. 183a. W rozumieniu przepisów niniejszego
dzia∏u prowadzàcym instalacj´ jest tak˝e podmiot uprawniony na podstawie
okreÊlonego tytu∏u prawnego do w∏adania oznaczonà cz´Êcià instalacji.”;
53) w art. 184 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dodatkowe wymagania dotyczàce wniosku
o wydanie pozwolenia okreÊlajà art. 208 i 221
oraz przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach.”;
54) w art. 188 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dodatkowe wymagania dotyczàce pozwolenia
okreÊlajà przepisy art. 211 i 224 oraz przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.”;
55) w art. 202:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W pozwoleniu zintegrowanym ustala si´ dopuszczalnà wielkoÊç emisji gazów lub py∏ów
wprowadzanych do powietrza z instalacji,
niezale˝nie od tego, czy wymagane by∏oby
dla niej, zgodnie z ustawà, uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza; przepisu art. 224 ust. 3 nie
stosuje si´.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W pozwoleniu zintegrowanym nie ustala
si´ dopuszczalnej wielkoÊci emisji gazów
lub py∏ów wprowadzanych do powietrza:
1) w sposób niezorganizowany z instalacji,
do których nie stosuje si´ przepisów
w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i py∏ów do
powietrza;
2) z instalacji do odprowadzania gazu sk∏adowiskowego do powietrza;
3) z wentylacji grawitacyjnej.”;
56) w art. 208 w ust. 2 w pkt 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„informacje, dotyczàce instalacji wymagajàcej
pozwolenia zintegrowanego, o:”,
b) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) proponowanej wielkoÊci emisji ha∏asu wyznaczonej przez poziomy ha∏asu powodowanego poza zak∏adem na terenach sàsiednich oraz o akustycznym oddzia∏ywaniu na
rodzaje terenów, o których mowa w art. 113
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ust. 2 pkt 1, a tak˝e o rozk∏adzie czasu pracy
êróde∏ ha∏asu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,”,

62) w tytule III po dziale IV dodaje si´ dzia∏ IVa
w brzmieniu:
„Dzia∏ IVa

c) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) proponowanej iloÊci wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzà warunki, o których
mowa w art. 202 ust. 6,”;
57) w art. 209 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia
przedstawia niezw∏ocznie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska albo podmiotowi,
o którym mowa w art. 213 ust. 1, zapis wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
w wersji elektronicznej na informatycznych noÊnikach danych.”;
58) w art. 211 w ust. 2:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Pozwolenie zintegrowane powinno tak˝e okreÊlaç, w odniesieniu do instalacji wymagajàcej
pozwolenia zintegrowanego:”,
b) pkt 3c otrzymuje brzmienie:
„3c) iloÊç wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzà warunki, o których mowa w art. 202
ust. 6;”;
59) art. 218 otrzymuje brzmienie:
„Art. 218. Organ administracji zapewnia mo˝liwoÊç
udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu,
którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji
o zmianie pozwolenia zintegrowanego
dotyczàcej istotnej zmiany instalacji.”;
60) w art. 222 w ust. 3 w pkt 4:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) terenu kraju z wy∏àczeniem
ochrony uzdrowiskowej,”,

Poz. 587

obszarów

b) uchyla si´ lit. b;
61) w art. 224 ust. 3 i 3a otrzymujà brzmienie:
„3. W pozwoleniu nie okreÊla si´ wielkoÊci emisji
dla tych rodzajów gazów lub py∏ów, które
wprowadzone do powietrza ze wszystkich wymagajàcych pozwolenia instalacji po∏o˝onych
na terenie jednego zak∏adu nie powodujà przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu albo 10 % wartoÊci odniesienia, uÊrednionych dla godziny; w takim
przypadku w pozwoleniu wskazuje si´ rodzaje
gazów i py∏ów, których wielkoÊci emisji nie
okreÊlono.
3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do instalacji albo
procesu technologicznego lub operacji technicznej prowadzonych w instalacji, do których
stosuje si´ przepisy w sprawie standardów
emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów
i py∏ów do powietrza.”;

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeƒ
Art. 236a. 1. Tworzy si´ Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ, zwany
dalej „Krajowym Rejestrem”, b´dàcy
elementem Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ, o którym mowa w rozporzàdzeniu (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia
2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego
Rejestru
Uwalniania
i Transferu Zanieczyszczeƒ i zmieniajàcym dyrektyw´ Rady 91/689/EWG
i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33
z 04.02.2006, str. 1), zwanym dalej
„rozporzàdzeniem 166/2006”.
2. Krajowy Rejestr jest prowadzony
przez G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska.
Art. 236b. 1. Prowadzàcy instalacj´, obejmujàcà co
najmniej jeden z rodzajów dzia∏alnoÊci spoÊród wymienionych w za∏àczniku nr I do rozporzàdzenia 166/2006,
z przekroczeniem obowiàzujàcych
wartoÊci progowych dla uwolnieƒ zanieczyszczeƒ okreÊlonych w za∏àczniku nr II do tego rozporzàdzenia, w terminie do dnia 31 marca roku nast´pujàcego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska sprawozdanie zawierajàce informacje niezb´dne do tworzenia Krajowego Rejestru.
2. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska ocenia jakoÊç dostarczonych
przez prowadzàcych instalacje danych, w szczególnoÊci pod wzgl´dem
ich kompletnoÊci, spójnoÊci i wiarygodnoÊci.
3. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska przekazuje do G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska dane
niezb´dne do tworzenia Krajowego
Rejestru, w terminie do dnia 30 wrzeÊnia roku nast´pujàcego po danym
roku sprawozdawczym.
4. Gromadzone przez wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska dane
niezb´dne do tworzenia Krajowego
Rejestru sà dost´pne dla Krajowego
Administratora
Systemu
Handlu
Uprawnieniami do Emisji.
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5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia
kompletnoÊci i przejrzystoÊci informacji, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz form´ przedk∏adania i wymagane techniki przedk∏adania tego sprawozdania.
Art. 236c. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska przekazuje Komisji Europejskiej,
po uzgodnieniu z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w zakresie substancji wprowadzanych do powietrza,
obj´tych krajowà inwentaryzacjà emisji, sprawozdanie, wed∏ug wzoru
okreÊlonego w za∏àczniku nr III do
rozporzàdzenia 166/2006, w terminie
15 miesi´cy po up∏ywie danego roku
sprawozdawczego.

Poz. 587

64) w art. 285 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na sk∏adowisku odpadów umieszczono
odpady oraz wydobyto z niego odpady tego
samego rodzaju, podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska wnosi op∏at´ do dnia 31 stycznia nast´pnego roku.”;
65) w art. 286 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, przedk∏ada marsza∏kowi województwa wykaz zawierajàcy informacje i dane, o których mowa
w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokoÊci op∏at oraz wysokoÊç tych op∏at.”;
66) w art. 290 w ust. 2 w pkt 2 w lit. e kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. f w brzmieniu:
„f) rodzaju op∏aty.”;

2. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska co 3 lata przekazuje Komisji Europejskiej raport, o którym mowa
w art. 16 rozporzàdzenia 166/2006.

67) w art. 299 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 236d. 1. W przypadku niewype∏nienia obowiàzku, o którym mowa w art. 236b
ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska nak∏ada na prowadzàcego instalacj´, w drodze decyzji, kar´
pieni´˝nà w wysokoÊci 10 000 z∏.

68) w art. 300 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku niezapewnienia przez
prowadzàcego instalacj´ jakoÊci przekazywanych danych pod wzgl´dem
ich kompletnoÊci, spójnoÊci lub wiarygodnoÊci wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska nak∏ada na prowadzàcego instalacj´, w drodze decyzji, kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci
5 000 z∏.
3. Kar´ pieni´˝nà wnosi si´ w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja,
o której mowa w ust. 1, sta∏a si´ ostateczna.
4. W sprawach dotyczàcych kar pieni´˝nych, o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa, z tym ˝e
uprawnienia organów podatkowych
przys∏ugujà wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.”;
63) w art. 274 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Na sk∏adowisku odpadów, na którym umieszcza si´ i z którego wydobywa si´ odpady tego
samego rodzaju, podstawà do naliczenia
op∏at jest ró˝nica pomi´dzy masà odpadów
umieszczonych na sk∏adowisku a masà odpadów wydobytych ze sk∏adowiska — w ciàgu
roku kalendarzowego; je˝eli ró˝nica jest liczbà ujemnà, to przyjmuje si´ wartoÊç 0.”;

„1) kontroli, a w szczególnoÊci dokonanych w ich
trakcie pomiarów lub za pomocà innych Êrodków dowodowych;”;

„3) termin, od którego kara biegnàca b´dzie naliczana, jako odpowiednio dzieƒ albo pe∏nà godzin´ zakoƒczenia wykonania pomiarów, pobrania próbek albo dokonania innych ustaleƒ
stanowiàcych podstaw´ stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia.”;
69) w art. 317 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Termin p∏atnoÊci op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska oraz p∏atnoÊci administracyjnej kary
pieni´˝nej odracza si´ tak˝e na wniosek podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska obowiàzanego do jej uiszczenia, je˝eli przedsi´wzi´cie, którego wykonanie zapewni usuni´cie
przyczyn ponoszenia podwy˝szonych op∏at
lub administracyjnych kar pieni´˝nych, jest
uj´te w krajowym programie oczyszczania
Êcieków komunalnych, o którym mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo wodne, i nie naruszono terminu jego realizacji, okreÊlonego w tym programie.”;
70) art. 363 otrzymuje brzmienie:
„Art. 363. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç osobie
fizycznej, której dzia∏alnoÊç negatywnie
oddzia∏uje na Êrodowisko, wykonanie
w okreÊlonym czasie czynnoÊci zmierzajàcych do ograniczenia negatywnego
oddzia∏ywania na Êrodowisko.”;
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71) w art. 365 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„W odniesieniu do nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespo∏u
obiektów lub instalacji zwiàzanych z przedsi´wzi´ciem zaliczonym do mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o których mowa w art. 51
ust. 1 pkt 1 i 2, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska wstrzyma, w drodze decyzji:”;
72) w art. 378 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Przy ustalaniu w∏aÊciwoÊci organów ochrony
Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio przepis art. 46 ust. 2a.”;
73) w art. 401 po ust. 14 dodaje si´ ust. 14a w brzmieniu:
„14a. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogà byç Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej oraz Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych, niepodlegajàce zwrotowi, inne ni˝ Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej.”;

Poz. 587

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielajà dotacji, po˝yczek oraz przekazujà Êrodki finansowe na podstawie
umów cywilnoprawnych.”;
78) w art. 414 po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b w brzmieniu:
„4b. WysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy za
udzia∏ w pracach rady ustala w∏aÊciwy zarzàd
województwa.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287
i Nr 75, poz. 493) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
jest centralnym organem administracji
rzàdowej, powo∏anym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie Êrodowiska oraz badania i oceny stanu Êrodowiska, nadzorowanym przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.”;

73a) po art. 401a dodaje si´ art. 401b w brzmieniu:
„Art. 401b. Przychody wymienione w art. 401
ust. 2—13 i art. 401a przeznacza si´
równie˝ na pokrycie kosztów ich obs∏ugi.”;
74) w art. 405 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzeƒ, szczegó∏owe
warunki udzielania pomocy publicznej ze Êrodków funduszy na przedsi´wzi´cia z zakresu
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci wymagania
dotyczàce dopuszczalnej intensywnoÊci pomocy publicznej okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej w tym zakresie.”;
75) w art. 410a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Narodowy Fundusz przekazuje dop∏aty do demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji
w terminie do dnia 30 czerwca.”;
76) po art. 410b dodaje si´ art. 410c w brzmieniu:
„Art. 410c. Ârodki Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogà byç przeznaczane na dofinansowanie zadaƒ z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez jednostki bud˝etowe.”;
77) w art. 411:
a) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Realizowanie zadaƒ, o których mowa
w art. 410c, jest finansowane przez przekazanie Êrodków jednostkom bud˝etowym.”,

2) w art. 2 w ust. 1 po pkt 15b dodaje si´ pkt 15c
w brzmieniu:
„15c) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ oraz
prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ;”.
Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170,
poz. 1217) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 30 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Je˝eli zosta∏o wydane, w trybie art. 46b
ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska, postanowienie
o koniecznoÊci uzyskania przez zg∏aszajàcego
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach, bieg terminu, o którym mowa w ust. 5,
rozpoczyna si´ od dnia uzupe∏nienia sprawy
o wydanà decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach.”;
2) w art. 56 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1;
3) w art. 71 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Je˝eli zosta∏o wydane, w trybie art. 46b
ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska, postanowienie
o koniecznoÊci uzyskania przez zg∏aszajàcego
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach, bieg terminu, o którym mowa w ust. 4,
rozpoczyna si´ od dnia uzupe∏nienia sprawy
o wydanà decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach.”.
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Art. 4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) po art. 32 dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:
„Art. 32a. Decyzja zatwierdzajàca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wygasajà w cz´Êci dotyczàcej pozwolenia zintegrowanego z chwilà up∏ywu terminu, w którym prowadzàcy instalacj´ powinien uzyskaç pozwolenie zintegrowane, chyba ˝e prowadzàcy instalacj´ uzyska∏ pozwolenie zintegrowane przed tym terminem.”.

1) w ust. 2 w pkt 15 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 16 i 17 w brzmieniu:
„16) z op∏at, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495);
17) z wp∏ywów z weryfikacji rocznych raportów,
o których mowa w art. 42 ustawy z dnia
22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784).”;
2) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Dochody w∏asne paƒstwowych jednostek bud˝etowych wraz z odsetkami sà przeznaczone
na sfinansowanie wydatków bie˝àcych i majàtkowych zwiàzanych z:
1) prowadzeniem rejestru, o którym mowa
w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym, oraz bazy danych o sprz´cie i zu˝ytym sprz´cie, o której mowa w art. 15 ust. 3
tej ustawy — w przypadku uzyskiwania dochodów z tytu∏ów wymienionych w ust. 2
pkt 16;
2) weryfikacjà rocznych raportów, o których
mowa w art. 42 ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji — w przypadku uzyskiwania dochodów z tytu∏ów wymienionych
w ust. 2 pkt 17.”;

Art. 5. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên. zm.8))
w art. 127 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W post´powaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje si´ przepisów art. 31 Kodeksu post´powania administracyjnego.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r.
Nr 50, poz. 360) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 19 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przez decyzj´ o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej rozumie si´ równie˝ decyzj´ o ustaleniu
lokalizacji autostrady na podstawie ustawy
z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach
p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên.
zm.9)), decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzj´ o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”;
2) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach wszcz´tych, a niezakoƒczonych
decyzjà ostatecznà, stosuje si´ przepisy
art. 184 ust. 2 pkt 17a i 17b, art. 188 ust. 2
pkt 4 i 6, art. 191a, art. 208 ust. 2a, art. 209
ust. 2 oraz art. 211 ust. 2 pkt 3a, ust. 2a
i ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên.
zm.10)) w art. 22 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136.
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82,
poz. 560.
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3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Odr´bne ustawy nie mogà okreÊlaç innych êróde∏ dochodów w∏asnych ni˝ wymienione
w ust. 1 i 2 i innego ich przeznaczenia ni˝ wymienione w ust. 6—7.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale
zadaƒ i kompetencji administracji terenowej (Dz. U.
Nr 175, poz. 1462, z póên. zm.11)) w art. 19 wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) u˝yty w art. 30 w ust. 2 w pkt 1, w art. 49
w ust. 5 w pkt 1, w art. 89 w ust. 1a, w art. 91
w ust. 4, 8 i 9, w art. 92a w ust. 1—3, w art. 93
w ust. 1, w art. 94 w ust. 2—2b, w art. 95
w ust. 1, w art. 162 w ust. 3, 6 i 7, w art. 163
w ust. 3 w pkt 4 i 5, w ust. 6 i 8, w art. 212
w ust. 2, w art. 346 w ust. 1, w art. 395 w ust. 4,
w art. 396 w ust. 1 i 3 w pkt 1, w ust. 4 i 5,
w art. 397 w ust. 2, w art. 426 w ust. 2 i 5,
w art. 428 w ust. 1, w art. 430 w ust. 2,
w art. 434, w art. 435 w ust. 2, 3, 5 i 6,
w art. 437 w ust. 1, 4 i 8 oraz w art. 441 w ust. 1,
2 i 4, w ró˝nej liczbie i przypadku, wyraz „wo———————
11)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257 oraz
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251,
poz. 1848.
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jewoda” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marsza∏ek
województwa”;
2) w art. 91:
a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1
pkt 1, marsza∏ek województwa, w terminie 12 miesi´cy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, przedstawia do zaopiniowania w∏aÊciwym starostom projekt uchwa∏y w sprawie programu
ochrony powietrza, majàcego na celu
osiàgni´cie poziomów dopuszczalnych
substancji w powietrzu.
2. Starosta jest obowiàzany do wydania
opinii w terminie miesiàca od dnia otrzymania projektu uchwa∏y w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1.
3. Sejmik województwa, w terminie 15 miesi´cy od dnia otrzymania wyników oceny
poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89
ust. 1, okreÊla, w drodze uchwa∏y, program ochrony powietrza.”,
b) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1
pkt 4, sejmik województwa, w terminie
15 miesi´cy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwych starostów, okreÊla,
w drodze uchwa∏y, program ochrony powietrza, majàcy na celu osiàgni´cie poziomów docelowych substancji w powietrzu.
6. Starosta jest obowiàzany do wydania
opinii w terminie miesiàca od dnia otrzymania projektu uchwa∏y w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 5.”;”;
2) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zadania samorzàdu województwa, o których mowa w ust. 2a, art. 30 ust. 2 pkt 1,
art. 49 ust. 5 pkt 1, art. 89 ust. 1a, art. 91
ust. 1, 3—5, 8 i 9, art. 92a ust. 1—3, art. 93
ust. 1, art. 94 ust. 2—2b, art. 95 ust. 1, art. 96,
art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2, art. 162 ust. 3,
6 i 7, art. 395 ust. 4, art. 396 ust. 1, 2, 3 pkt 1,
ust. 4 i 5, art. 397 ust. 2, art. 426 ust. 2 i 5,
art. 428 ust. 1, art. 430 ust. 2, art. 434,
art. 435 ust. 3, 5 i 6, art. 437 ust. 1, 2, 4 i 8
oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, sà zadaniami z zakresu administracji rzàdowej.”;”.
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Art. 9. Je˝eli przedsi´wzi´cie jest realizowane lub
zosta∏o zrealizowane w oparciu o zg∏oszenie budowy
lub wykonywania robót budowlanych lub zg∏oszenia
zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw, uprawniony podmiot mo˝e z∏o˝yç, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, wniosek o wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia. Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska stosuje si´ odpowiednio.
Art. 10. Pierwsze sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91
ustawy zmienianej w art. 1, przyj´tych w drodze rozporzàdzenia przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, wojewoda przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw Êrodowiska w ciàgu 4 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia w sprawie okreÊlenia programu ochrony powietrza.
Art. 11. 1. Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa
w art. 236c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, G∏ówny
Inspektor Ochrony Ârodowiska przekazuje Komisji Europejskiej w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.
2. Pierwszy raport, o którym mowa w art. 236c
ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska przekazuje Komisji Europejskiej
w terminie do dnia 31 marca 2011 r.
Art. 12. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 30 ust. 3, art. 51 ust. 8,
art. 86 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 4, art. 90 ust. 3, art. 91
ust. 4, art. 94 ust. 3, art. 148 ust. 1, art. 222 ust. 2 i 3
oraz art. 290 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 3,
art. 51 ust. 8, art. 86 ust. 1 i 2, art. 90 ust. 3, art. 91
ust. 10, art. 94 ust. 3, art. 148 ust. 1, art. 222 ust. 2 i 3
oraz art. 290 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ przez 2 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Rada Ministrów mo˝e zmieniç, w drodze rozporzàdzenia, zachowane w mocy przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy zmienianej
w art. 1 w zakresie wskazanym w art. 51 ust. 8 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, bioràc pod uwag´ rodzaj dzia∏alnoÊci i wielkoÊç produkcji
oraz uwzgl´dniajàc potrzeby spo∏eczne i gospodarcze.
Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 18 lit. b i pkt 73—78 oraz art. 7, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia;
2) art. 1 pkt 47, pkt 50 lit. c i pkt 51, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
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