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USTAWA

z dnia 24 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) istotnej zmianie instalacji — rozumie si´
przez to takà zmian´ sposobu funkcjonowa-
nia instalacji lub jej rozbudow´, która mo˝e
powodowaç znaczàce zwi´kszenie negatyw-
nego oddzia∏ywania na Êrodowisko,”,

b) po pkt 32b dodaje si´ pkt 32c w brzmieniu:

„32c) ryzyku — rozumie si´ przez to prawdopo-
dobieƒstwo wystàpienia konkretnego

skutku w okreÊlonym czasie lub w okre-
Êlonej sytuacji,”,

c) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) Êrodowisku — rozumie si´ przez to ogó∏
elementów przyrodniczych, w tym tak˝e
przekszta∏conych w wyniku dzia∏alnoÊci
cz∏owieka, a w szczególnoÊci powierzchni´
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajo-
braz, klimat oraz pozosta∏e elementy ró˝-
norodnoÊci biologicznej, a tak˝e wzajemne
oddzia∏ywania pomi´dzy tymi elementa-
mi,”;

2) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy administracji sà obowiàzane udo-
st´pniaç ka˝demu informacje o Êrodowisku
i jego ochronie znajdujàce si´ w ich posia-
daniu lub które sà dla nich przeznaczone.”,

b) w ust. 2:

— po pkt 20 dodaje si´ pkt 20a w brzmieniu:

„20a) decyzje odmawiajàce udost´pnienia
informacji, o których mowa w art. 20
ust. 4,”,

— po pkt 25 dodaje si´ pkt 25a w brzmieniu:

„25a) sprawozdania, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektóry-
mi odpadami oraz o op∏acie produkto-
wej i op∏acie depozytowej (Dz. U.
Nr 63, poz. 639, z póên. zm.3)),”,

— w pkt 31 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 32 w brzmieniu:

„32) z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
— Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947):

a) koncesje na poszukiwanie i rozpozna-
wanie z∏ó˝ kopalin, wydobywanie ko-
palin ze z∏ó˝, bezzbiornikowe magazy-
nowanie substancji oraz sk∏adowanie
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górni-
czych,

b) dane zawarte w ksi´dze rejestrowej
rejestru obszarów górniczych,

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia nast´-

pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r.

w sprawie kontroli niebezpieczeƒstwa powa˝nych awa-
rii zwiàzanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz.
WE L 10 z 14.01.1997, str. 13; Dz.Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 410) zmienionej dyrekty-
wà Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE
z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. WE L 345
z 31.12.2003, str. 97; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 398),

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE
z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dost´-
pu do informacji dotyczàcych Êrodowiska i uchylajàcej
dyrektyw´ Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41
z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375).

Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europejskiej, og∏oszo-
nych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniej-
szej ustawie, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lip-
ca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia
18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝ywio∏owej, ustaw´
z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustaw´ z dnia
22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy o odpa-
dach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustaw´ z dnia
18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êro-
dowiska oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163,
poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 291, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495. 



c) karty informacyjne z∏ó˝ kopalin, o któ-
rych mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2
lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze.”,

c) w ust. 3:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Udost´pnieniu, o którym mowa w ust. 1,
podlegajà tak˝e inne informacje w postaci
dokumentów, danych gromadzonych
w szczególnoÊci w formie pisemnej, wizual-
nej, fonicznej lub elektronicznej na informa-
tycznych noÊnikach danych, dotyczàce:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) emisji oraz dzia∏aƒ i Êrodków wp∏ywajà-
cych lub mogàcych wp∏ywaç na Êrodowi-
sko,”,

— w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) raportów dotyczàcych realizacji przepi-
sów o ochronie Êrodowiska.”,

d) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Publicznie dost´pne wykazy, o których mo-
wa w ust. 6, prowadzi si´ w formie elektro-
nicznej; organ obowiàzany do prowadze-
nia wykazu udost´pnia go w Biuletynie In-
formacji Publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o do-
st´pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.4)).”, 

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 8,
zostanà okreÊlone zawartoÊç i uk∏ad wykazu
zawierajàcego w szczególnoÊci nazwy za-
mieszczonych w nim dokumentów, miejsca
i daty ich wydania oraz miejsca ich przecho-
wywania, a tak˝e zastrze˝enia dotyczàce
nieudost´pniania informacji.”;

3) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ administracji nie udost´pnia infor-
macji, o których mowa w art. 19, je˝eli:

1) udost´pnienie informacji mog∏oby naru-
szyç przepisy o ochronie danych jednost-
kowych uzyskiwanych w badaniach sta-
tystycznych statystyki publicznej, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439, z póên. zm.5)), lub przepi-

sy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219
i Nr 33, poz. 285),

2) informacje dotyczà:

a) spraw obj´tych toczàcym si´ post´po-
waniem sàdowym, dyscyplinarnym
lub karnym, je˝eli ujawnienie informa-
cji mog∏oby zak∏óciç przebieg post´po-
wania,

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

c) dokumentów lub danych dostarczo-
nych przez osoby trzecie, je˝eli nie
mia∏y one obowiàzku ich dostarczenia
i z∏o˝y∏y zastrze˝enie o ich nieudost´p-
nianiu,

d) przedsi´wzi´ç realizowanych na tere-
nach zamkni´tych, co do których nie
prowadzi si´ post´powania z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa, zgodnie z art. 37,

e) dokumentów lub danych, których
ujawnienie mog∏oby spowodowaç za-
gro˝enie Êrodowiska.”,

b) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c—e oraz ust. 2
pkt 2 nie stosuje si´, je˝eli informacja dotyczy:”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Organ administracji, odmawiajàc udost´p-
nienia informacji na podstawie ust. 2 pkt 1
lit. a w zakresie dotyczàcym dokumentów
lub danych b´dàcych w trakcie opracowy-
wania, podaje nazw´ organu odpowie-
dzialnego za przygotowanie danego doku-
mentu lub danych oraz informuje o przewi-
dywanym terminie ukoƒczenia prac nad ni-
mi.

3b. Je˝eli wniosek o udost´pnienie informacji
jest sformu∏owany w sposób zbyt ogólny,
organ administracji niezw∏ocznie, jednak
nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia
otrzymania wniosku, wzywa wnioskodaw-
c´ do uzupe∏nienia wniosku, udzielajàc
stosownych wyjaÊnieƒ, w szczególnoÊci
informuje o mo˝liwoÊci skorzystania z pu-
blicznie dost´pnych wykazów danych; uzu-
pe∏nienie wniosku nie wy∏àcza mo˝liwoÊci
odmowy udost´pnienia informacji na pod-
stawie ust. 2 pkt 1 lit. b.”,

d) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku odmowy udost´pnienia infor-
macji ze wzgl´du na wy∏àczenie jawnoÊci 
informacji przepisy art. 22 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej stosuje si´ odpowiednio.
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4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362. 



6. Je˝eli wniosek dotyczy informacji nieb´dà-
cej w posiadaniu organu administracji i dla
niego nieprzeznaczonej, organ ten nie-
zw∏ocznie:

1) przekazuje wniosek organowi admini-
stracji, w którego posiadaniu znajduje si´
˝àdana informacja lub dla którego infor-
macja ta jest przeznaczona, i powiadamia
o tym wnioskodawc´,

2) zwraca wniosek wnioskodawcy, je˝eli nie
mo˝na ustaliç organu, o którym mowa
w pkt 1.”;

4) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Je˝eli jest mo˝liwe oddzielenie cz´Êci in-
formacji podlegajàcej wy∏àczeniu z udo-
st´pnienia z przyczyn, o których mowa
w art. 20 i 21, organ administracji udo-
st´pnia pozosta∏à cz´Êç informacji, wska-
zujàc, które cz´Êci informacji i z jakich po-
wodów zosta∏y wy∏àczone z udost´pnie-
nia.”;

5) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za wyszukiwanie informacji, przekszta∏canie
informacji w form´ wskazanà we wniosku
o udost´pnienie, sporzàdzanie kopii doku-
mentów lub danych oraz ich przes∏anie or-
gan administracji pobiera op∏aty w wysoko-
Êci odzwierciedlajàcej zwiàzane z tym uza-
sadnione koszty.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. Op∏aty, o której mowa w ust. 2, nie pobiera
si´, je˝eli wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez or-
gan administracji.

2b. Górne jednostkowe stawki op∏at, o których
mowa w ust. 2, wynoszà:

1) za wyszukiwanie informacji — 10 z∏, je-
˝eli wymaga wyszukiwania do dziesi´-
ciu dokumentów; op∏ata ulega zwi´k-
szeniu o nie wi´cej ni˝ 1 z∏ za ka˝dy ko-
lejny dokument, je˝eli informacja wy-
maga wyszukiwania wi´cej ni˝ dziesi´-
ciu dokumentów,

2) za przekszta∏canie informacji w form´
wskazanà we wniosku o udost´pnienie
— 3 z∏ za ka˝dy informatyczny noÊnik
danych,

3) za sporzàdzanie kopii dokumentów lub
danych w formacie 210 mm x 297 mm
(A4):

a) za stron´ kopii czarno-bia∏ej — 0,60 z∏,

b) za stron´ kopii kolorowej — 6 z∏.

2c. Za przes∏anie kopii dokumentów lub da-
nych drogà pocztowà pobiera si´ op∏at´ za
przesy∏k´ danego rodzaju i danej kategorii
wagowej w wysokoÊci podanej w obowià-
zujàcym cenniku powszechnych us∏ug

pocztowych operatora publicznego w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerw-
ca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U.
Nr 130, poz. 1188, z póên. zm.6)), zwi´kszo-
nà o:

1) nie wi´cej ni˝ 4 z∏ — za kopi´ dokumen-
tów lub danych w formie wydruku lub
kserokopii,

2) nie wi´cej ni˝ 10 z∏ — za kopi´ dokumen-
tów lub danych na informatycznym no-
Êniku danych dostarczonym przez wnio-
skodawc´.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe stawki op∏at, o których mo-
wa w ust. 2,

2) sposób naliczania op∏at, o których mowa
w ust. 2, z uwzgl´dnieniem w szczególno-
Êci przekszta∏cenia informacji w form´
wskazanà we wniosku o udost´pnienie, 

3) sposób uiszczania op∏at, o których mowa
w ust. 2,

bioràc pod uwag´, ˝e op∏aty te nie powinny
stanowiç przeszkody w dost´pie do infor-
macji.”;

6) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje dotyczàce:
1) klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88

ust. 2 i art. 89 ust. 1,
2) wyników pomiarów, o których mowa

w art. 90 ust. 1 i 2, 
3) obszarów, na których obowiàzujà ograni-

czenia wynikajàce z przepisów wydanych
na podstawie art. 92 ust. 1,

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

5) terenów, o których mowa w art. 110
i 110a ust. 1,

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

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

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

9) terenów, o których mowa w art. 124,
10) emisji i poboru wód, zgromadzone w wo-

jewódzkiej bazie informacji o korzystaniu
ze Êrodowiska, o której mowa w art. 286a
ust. 1,
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———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2258.



11) wyników pomiarów, o których mowa
w art. 175,

12) wytwarzania i gospodarowania odpada-
mi zgromadzone w wojewódzkiej bazie
danych, o której mowa w art. 37 ust. 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach,

13) wyników badaƒ, o których mowa
w art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo wodne,

sà udost´pniane za poÊrednictwem publicz-
nych sieci telekomunikacyjnych, w szczegól-
noÊci przy wykorzystaniu elektronicznych baz
danych.”,

b) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wojewódzki inspektor ochrony Êrodowi-
ska — w zakresie informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 8—11 i 13,”,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) marsza∏ek województwa — w zakresie in-
formacji, o których mowa w ust. 1
pkt 12.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W Biuletynie Informacji Publicznej sà udo-
st´pniane:

1) przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êro-
dowiska:

a) polityka ekologiczna paƒstwa,

b) krajowy plan gospodarki odpadami,
o którym mowa w art. 14 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach, 

c) umowy mi´dzynarodowe, które doty-
czà ochrony Êrodowiska, 

d) porozumienia dotyczàce ochrony Êro-
dowiska,

e) Rejestr Zamkni´tego U˝ycia GMO,
o którym mowa w art. 34 ustawy
z dnia 22 czerwca 2001 r. o organi-
zmach genetycznie zmodyfikowa-
nych,

f) Rejestr Zamierzonego Uwalniania
GMO do Ârodowiska, o którym mowa
w art. 40 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych,

g) Rejestr Produktów GMO, o którym
mowa w art. 50 ustawy z dnia
22 czerwca 2001 r. o organizmach ge-
netycznie zmodyfikowanych,

h) Rejestr Wywozu za Granic´ i Tranzytu
przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej produktów GMO, o którym
mowa w art. 56 ustawy z dnia
22 czerwca 2001 r. o organizmach ge-
netycznie zmodyfikowanych,

i) krajowy program oczyszczania Êcie-
ków komunalnych, o którym mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne,

j) baza danych o ocenach oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko,

2) przez G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska — raporty o stanie Êrodowi-
ska w Polsce, o których mowa
w art. 25b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Ârodowiska,

3) przez wojewod´:

a) program ochrony powietrza, o którym
mowa w art. 91,

b) plan dzia∏aƒ krótkoterminowych,
o którym mowa w art. 92 ust. 1,

c) programy ochrony Êrodowiska przed
ha∏asem, o których mowa w art. 119,
okreÊlone w drodze rozporzàdzenia
wojewody,

4) przez marsza∏ka województwa: 

a) wojewódzkie programy ochrony Êro-
dowiska, o których mowa w art. 17
ust. 1, 

b) rejestr udzielonych zezwoleƒ w zakre-
sie wytwarzania i gospodarowania
odpadami, o którym mowa w art. 37
ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach,

c) wojewódzki plan gospodarki odpada-
mi, o którym mowa w art. 14 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

5) przez dyrektora regionalnego zarzàdu
gospodarki wodnej — akty prawa miej-
scowego, o których mowa w art. 92
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne,

6) przez komendanta wojewódzkiego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej — rejestr sub-
stancji niebezpiecznych, o którym mowa
w art. 267 ust. 1,

7) przez starost´:

a) powiatowe programy ochrony Êrodo-
wiska, o których mowa w art. 17
ust. 1, 

b) programy ochrony Êrodowiska przed
ha∏asem, o których mowa w art. 119,
uchwalone przez rad´ powiatu,

c) powiatowy plan gospodarki odpada-
mi, o którym mowa w art. 14 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

8) przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta:

a) gminne programy ochrony Êrodowi-
ska, o których mowa w art. 17 ust. 1,

b) gminny plan gospodarki odpadami,
o którym mowa w art. 14 ustawy
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z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach.”,

d) w ust. 4 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) cz´stotliwoÊç aktualizacji udost´pnianych
informacji.”;

7) w art. 46:

a) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. Decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach 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 dwóch lat od dnia, w którym de-
cyzja o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach sta∏a si´ ostateczna.”,

b) po ust. 4c dodaje si´ ust. 4d i 4e w brzmieniu:

„4d. Dla przedsi´wzi´cia, dla którego zosta∏a
wydana decyzja o Êrodowiskowych uwa-
runkowaniach, przepisu ust. 4 nie stosuje
si´ w przypadku zmian decyzji, o której
mowa w ust. 4 pkt 2, polegajàcych na od-
stàpieniu od zatwierdzonego projektu bu-
dowlanego dotyczàcym:

1) charakterystycznych parametrów obiek-
tu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokoÊci, d∏ugoÊci, szero-
koÊci i liczby kondygnacji,

2) zapewnienia warunków niezb´dnych do
korzystania z tego obiektu przez osoby
niepe∏nosprawne

— które nie spowodujà zmian warunków
okreÊlonych w wydanej decyzji o Êrodowi-
skowych uwarunkowaniach.

4e. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ w przypadku
zmian decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 3,
polegajàcych na:

1) zmianie terminu wa˝noÊci decyzji,

2) zmniejszeniu przestrzeni, w granicach
której ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç, 

3) zmianie terminu rozpocz´cia dzia∏alno-
Êci obj´tej decyzjà, w tym wykonania
poszczególnych prac, 

4) ustaleniu lub zmianie formy lub wielko-
Êci zabezpieczenia roszczeƒ mogàcych
powstaç wskutek wykonywania dzia∏al-
noÊci obj´tej decyzjà.”;

8) w art. 46a:

a) w ust. 4 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w przypadku przedsi´wzi´ç wymagajàcych
decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4
pkt 3, prowadzonych w granicach prze-
strzeni niestanowiàcej cz´Êci sk∏adowej
nieruchomoÊci gruntowej — zamiast ma-
py, o której mowa w pkt 1, map´ sytuacyj-

no-wysokoÊciowà sporzàdzonà w skali
umo˝liwiajàcej szczegó∏owe przedstawie-
nie przebiegu granic terenu, którego doty-
czy wniosek, oraz obejmujàcej obszar, na
który b´dzie oddzia∏ywaç przedsi´wzi´-
cie,”,

b) po ust. 8 dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku przedsi´wzi´cia realizowane-
go w cz´Êci na terenie zamkni´tym dla ca∏e-
go przedsi´wzi´cia decyzj´ o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach wydaje wojewo-
da.”;

9) w art. 46b:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Je˝eli organ w∏aÊciwy do przyj´cia zg∏o-
szenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a,
stwierdzi, ˝e planowane przedsi´wzi´cie,
inne ni˝ okreÊlone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,
mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Na-
tura 2000 i nie jest ono bezpoÊrednio zwià-
zane z ochronà tego obszaru lub nie wyni-
ka z tej ochrony, wydaje postanowienie
o koniecznoÊci uzyskania przez zg∏aszajà-
cego decyzji o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1
i 1a, wydaje si´ po zasi´gni´ciu opinii woje-
wody, a na obszarach morskich — opinii dy-
rektora urz´du morskiego.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku planowanego przedsi´wzi´cia,
innego ni˝ okreÊlone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,
które mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na obszar
Natura 2000 i które nie jest bezpoÊrednio
zwiàzane z ochronà tego obszaru lub nie
wynika z tej ochrony, wnioskodawca mo˝e
z∏o˝yç wniosek o wydanie decyzji o Êrodo-
wiskowych uwarunkowaniach przed z∏o˝e-
niem wniosku o wydanie decyzji, o której
mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2—9, albo przed
dokonaniem zg∏oszenia, o którym mowa
w art. 46 ust. 4a.”;

10) w art. 48 w ust. 2:

a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Przed wydaniem decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach organ, o którym mowa
w ust. 1, uzgadnia warunki realizacji przedsi´-
wzi´cia:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z organem ochrony Êrodowiska,”,

c) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w przypadku przedsi´wzi´ç wymagajàcych
decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4
pkt 2, 2a, 4, 5, 8 i 9 — z organem, o którym
mowa w art. 57,”, 
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d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku poszukiwania lub rozpoznawa-
nia z∏ó˝ kopalin, wydobywania kopalin ze
z∏ó˝, bezzbiornikowego magazynowania
substancji oraz sk∏adowania odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyro-
biskach górniczych, b´dàcego przedsi´wzi´-
ciem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 —
z w∏aÊciwym organem koncesyjnym, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 1—2a ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze,”;

11) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W post´powaniu dotyczàcym przedsi´wzi´ç,
o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3, do
wniosku o wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach za∏àcza si´ informacje za-
wierajàce dane, o których mowa w art. 49
ust. 3.”;

12) w art. 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Postanowienia, o których mowa w ust. 2, wy-
daje si´ po zasi´gni´ciu opinii:

1) organu ochrony Êrodowiska,

2) organu, o którym mowa w art. 57, w przy-
padku przedsi´wzi´ç wymagajàcych decy-
zji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a,
4, 5, 8 i 9,

3) wojewody, a na obszarach morskich dyrek-
tora urz´du morskiego, oraz organu, o któ-
rym mowa w art. 57, 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,

4) wojewody, a na obszarach morskich dyrek-
tora urz´du morskiego, w przypadku przed-
si´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 3,

5) w∏aÊciwego organu koncesyjnego, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 1—2a ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze, w przypadku poszukiwania lub
rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, wydobywania
kopalin ze z∏ó˝, bezzbiornikowego magazy-
nowania substancji oraz sk∏adowania odpa-
dów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, b´dàcego przed-
si´wzi´ciem, o którym mowa w ust. 2,

6) dyrektora urz´du morskiego w przypadku
przedsi´wzi´ç realizowanych na obszarach
morskich.”;

13) po art. 56a dodaje si´ art. 56b w brzmieniu:

„Art. 56b. 1. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowa-

niach jest obowiàzany, za zgodà stro-
ny, na rzecz której decyzja zosta∏a wy-
dana, do przeniesienia tej decyzji na
rzecz innego podmiotu, je˝eli przyj-
muje on warunki zawarte w tej decy-
zji.

2. Stronami w post´powaniu o przenie-
sienie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach sà podmioty, mi´-
dzy którymi ma byç dokonane prze-
niesienie decyzji.”;

14) w art. 73:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zak∏ady stwarzajàce zagro˝enie wystàpienia
powa˝nych awarii powinny byç lokalizowa-
ne w bezpiecznej odleg∏oÊci od siebie, od
osiedli mieszkaniowych, od obiektów u˝y-
tecznoÊci publicznej, od budynków zamiesz-
kania zbiorowego, od obszarów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wielolet-
nich, od dróg krajowych oraz od linii kolejo-
wych o znaczeniu paƒstwowym.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Osiedla mieszkaniowe, obiekty u˝ytecznoÊci
publicznej, budynki zamieszkania zbiorowe-
go, obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 3, drogi krajowe oraz linie kolejowe o zna-
czeniu paƒstwowym powinny byç lokalizo-
wane w bezpiecznej odleg∏oÊci od zak∏adów
stwarzajàcych zagro˝enie wystàpienia po-
wa˝nych awarii.

6. Istniejàcym zak∏adom, o których mowa
w ust. 3 i 4, dla których bezpieczna odle-
g∏oÊç nie zosta∏a zachowana, organy In-
spekcji Ochrony Ârodowiska mogà, po uzy-
skaniu opinii w∏aÊciwego organu Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, wydaç decyzj´ w zakre-
sie na∏o˝enia dodatkowych zabezpieczeƒ
technicznych, aby zmniejszyç niebezpie-
czeƒstwa, na jakie sà nara˝eni ludzie.”;

15) w art. 135 po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b w brzmie-
niu:

„3b. Obszar ograniczonego u˝ytkowania tworzy
si´ na podstawie poÊwiadczonej przez w∏aÊci-
wy organ kopii mapy ewidencyjnej z zazna-
czonym przebiegiem granic obszaru, na któ-
rym konieczne jest utworzenie tego obszaru;
nie dotyczy to przedsi´wzi´ç polegajàcych na
budowie drogi krajowej.”;

16) w art. 222 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia, wartoÊci odniesienia substancji zapacho-
wych w powietrzu i metody oceny zapachowej
jakoÊci powietrza.”;
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17) w art. 248 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do:

1) komórek i jednostek organizacyjnych pod-
leg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej albo
przez niego nadzorowanych,

2) transportu materia∏ów niebezpiecznych
i ich czasowego magazynowania poza za-
k∏adami,

3) poszukiwania, rozpoznawania i wydobywa-
nia kopalin ze z∏ó˝, z wyjàtkiem ich sk∏ado-
wania i magazynowania oraz chemicznych
i cieplnych procesów przetwarzania tych
kopalin,

4) sk∏adowania i magazynowania odpadów,
z wyjàtkiem odpadów niebezpiecznych,
stanowiàcych substancje niebezpieczne
okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie ust. 3.”; 

18) w art. 250:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oznaczenie prowadzàcego zak∏ad oraz kieru-
jàcego zak∏adem, ich adresy zamieszkania
lub siedziby; przez kierujàcego zak∏adem ro-
zumie si´ osob´ zarzàdzajàcà zak∏adem
w imieniu prowadzàcego zak∏ad,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prowadzàcy zak∏ad jest obowiàzany do do-
konania zg∏oszenia, o którym mowa
w ust. 1, co najmniej na 30 dni przed dniem
uruchomienia nowego zak∏adu lub jego cz´-
Êci albo w terminie 3 miesi´cy od dnia zali-
czenia istniejàcego zak∏adu do zak∏adu
o zwi´kszonym ryzyku lub do zak∏adu o du-
˝ym ryzyku.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ka˝da istotna zmiana iloÊci lub rodzaju sub-
stancji niebezpiecznej albo jej charakterysty-
ki fizykochemicznej, po˝arowej i toksycznej,
zmiana technologii lub profilu produkcji
oraz zmiana, która mog∏aby mieç powa˝ne
skutki zwiàzane z ryzykiem awarii, w stosun-
ku do danych zawartych w zg∏oszeniu, o któ-
rym mowa w ust. 1, powinna zostaç zg∏o-
szona w∏aÊciwemu organowi Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w terminie 14 dni przed
dniem jej wprowadzenia.”,

d) uchyla si´ ust. 6;

19) w art. 251: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzàcy zak∏ad o zwi´kszonym ryzyku
lub o du˝ym ryzyku sporzàdza program za-
pobiegania powa˝nym awariom przemys∏o-
wym, zwany dalej „programem zapobiega-
nia awariom”, w którym przedstawia sys-
tem bezpieczeƒstwa gwarantujàcy ochron´
ludzi i Êrodowiska, stanowiàcy element
ogólnego systemu zarzàdzania zak∏adem.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prowadzàcy zak∏ad o zwi´kszonym ryzyku
lub o du˝ym ryzyku przedk∏ada program za-
pobiegania awariom w∏aÊciwemu organowi
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz woje-
wódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowi-
ska co najmniej na 30 dni przed dniem uru-
chomienia nowego zak∏adu lub jego cz´Êci
albo w terminie 3 miesi´cy od dnia zalicze-
nia istniejàcego zak∏adu do zak∏adu o zwi´k-
szonym ryzyku lub do zak∏adu o du˝ym ryzy-
ku.”;

20) w art. 252:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest obo-
wiàzany do opracowania i wdro˝enia syste-
mu bezpieczeƒstwa gwarantujàcego ochro-
n´ ludzi i Êrodowiska, stanowiàcego ele-
ment ogólnego systemu zarzàdzania zak∏a-
dem.”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) okreÊlenie programu szkoleniowego oraz

zapewnienie szkoleƒ dla pracowników,
o których mowa w pkt 1, oraz dla innych
osób pracujàcych w zak∏adzie,”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) systematycznà analiz´ przewidywanych

sytuacji awaryjnych, s∏u˝àcà w∏aÊciwemu
opracowaniu planów operacyjno-ratow-
niczych,”,

— w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) analiz´ planów operacyjno-ratowni-

czych.”;

21) w art. 254 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest obo-
wiàzany do przed∏o˝enia raportu o bezpieczeƒ-
stwie w∏aÊciwemu organowi Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej i wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska co najmniej na 30 dni
przed dniem uruchomienia nowego zak∏adu
lub jego cz´Êci albo w terminie roku od dnia
zaliczenia istniejàcego zak∏adu do zak∏adu
o du˝ym ryzyku.”;

22) w art. 261 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prowadzàcy zak∏ad o du˝ym ryzyku jest obo-
wiàzany do przed∏o˝enia wewn´trznego planu
operacyjno-ratowniczego komendantowi wo-
jewódzkiemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej co
najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia
nowego zak∏adu lub jego cz´Êci albo w termi-
nie roku od dnia zaliczenia istniejàcego zak∏a-
du do zak∏adu o du˝ym ryzyku.”;

23) w art. 267 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej podaje do publicznej wiadomoÊci in-
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formacj´ o zamieszczeniu w publicznie dost´p-
nym wykazie danych o aktualizowanym corocz-
nie rejestrze substancji niebezpiecznych znaj-
dujàcych si´ w zak∏adach zlokalizowanych na
obszarze jego w∏aÊciwoÊci miejscowej; rejestr
ten prowadzi si´ w formie elektronicznej.”;

24) po art. 271 dodaje si´ art. 271a i 271b w brzmieniu:

„Art. 271a. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska informuje Komisj´ Europejskà o:
1) powa˝nych awariach, ich skutkach

i wynikach analizy tych zdarzeƒ,
2) doÊwiadczeniach krajowych w za-

kresie przeciwdzia∏ania powa˝nym
awariom,

3) zak∏adach mogàcych powodowaç
powa˝ne awarie.

Art. 271b. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowi-
ska jest organem w∏aÊciwym do reali-
zacji zadaƒ ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska w sprawach prze-
ciwdzia∏ania powa˝nym awariom,
transgranicznym skutkom awarii prze-
mys∏owych oraz awaryjnym zanie-
czyszczeniom wód granicznych.”;

25) w art. 274 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rodzaju substancji zawartych w Êciekach i ich
iloÊci albo od wielkoÊci produkcji ryb innych
ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wod-
nych, wyprodukowanych w obiektach chowu
lub hodowli ryb oraz innych organizmów wod-
nych, w odniesieniu do Êcieków, o których mo-
wa w art. 3 pkt 38 lit. f) i g).”;

26) w art. 286a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewódzka baza informacji o korzystaniu
ze Êrodowiska jest dost´pna dla ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska i ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki wodnej,
Prezesa Krajowego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej, a tak˝e dla w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce korzystania ze Êrodowiska woje-
wody, dyrektora regionalnego zarzàdu go-
spodarki wodnej, marsza∏ka województwa,
starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, s∏u˝b statystyki publicznej oraz or-
ganów Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Dost´p, o którym mowa w ust. 3, jest nie-

odp∏atny.”;

27) w art. 294 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) na potrzeby wykonywania odwiertów lub
otworów strza∏owych do badaƒ sejsmicznych
przy u˝yciu p∏uczki wodnej,”;

28) w art. 295 w ust. 4a zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Op∏at´ za Êcieki, o których mowa w art. 3 pkt 38
lit. f) i g), ponosi si´:”;

29) w art. 296 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) do wód lub do ziemi — wód wykorzystanych,
odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli
ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organi-
zmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub
tych organizmów, rozumiana jako Êredniorocz-
ny przyrost masy tych ryb lub tych organi-
zmów w poszczególnych latach cyklu produk-
cyjnego, nie przekracza 1 500 kg z jednego ha
powierzchni u˝ytkowej stawów rybnych tego
obiektu w jednym roku danego cyklu.”;

30) po art. 297 dodaje si´ art. 297a w brzmieniu:

„Art. 297a. 1. Zwolnione z op∏aty za sk∏adowanie
odpadów jest umieszczanie na sk∏a-
dowisku odpadów wydobytych ze
sk∏adowiska lub zwa∏owiska nie-
spe∏niajàcego wymagaƒ ochrony
Êrodowiska.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1,
przed umieszczeniem ich na sk∏ado-
wisku odpadów spe∏niajàcym wy-
magania ochrony Êrodowiska, mo-
gà byç poddane procesom prze-
kszta∏ceƒ biologicznych, fizycznych
lub chemicznych.”;

31) w art. 305a w ust. 1 w pkt 2 zdanie wst´pne otrzy-
muje brzmienie:

„przyjmuje si´, ˝e warunki korzystania ze Êrodowi-
ska w zakresie wprowadzania Êcieków do wód lub
do ziemi okreÊlone w pozwoleniach, o których mo-
wa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, dla ka˝dego z pomia-
rów, o których mowa w zdaniu wst´pnym, zosta∏y
przekroczone:”;

32) art. 308 otrzymuje brzmienie:

„Art. 308. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodo-
wiska nie wszczyna post´powania
w sprawie wymierzenia kary, je˝eli prze-
widywana jej wysokoÊç nie przekroczy
800 z∏.”;

33) w art. 360 po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) nakazujàcej usuni´cie w okreÊlonym terminie
stwierdzonych uchybieƒ lub wstrzymujàcej
uruchomienie albo u˝ytkowanie instalacji, wy-
danej na podstawie art. 373 ust. 1,”;

34) w art. 373 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wstrzymujàcà uruchomienie albo u˝ytkowanie
instalacji,”;

35) w art. 385 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozpo-
rzàdzeƒ:

1) okreÊli organy odpowiadajàce za nadzór
nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
Êrodowiska w komórkach i jednostkach or-
ganizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obro-
ny Narodowej albo przez niego nadzorowa-
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nych, uwzgl´dniajàc specyfik´ i charakter
zadaƒ realizowanych przez te organy,

2) mo˝e okreÊliç w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska szczegó-
∏owe sposoby realizacji przepisów o ochro-
nie Êrodowiska w komórkach i jednostkach
organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej albo przez niego nadzo-
rowanych.”;

36) w art. 419 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Decyzja wojewody stwierdzajàca niewa˝noÊç
uchwa∏y jest ostateczna.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) po art. 25a dodaje si´ art. 25b w brzmieniu:

„Art. 25b. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska
opracowuje, nie rzadziej ni˝ raz na 4 la-
ta, raport o stanie Êrodowiska w Polsce,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci dane
z paƒstwowego monitoringu Êrodowi-
ska.”;

2) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W∏aÊciwy organ Inspekcji Ochrony Ârodowi-
ska nieodp∏atnie udost´pnia organom admini-
stracji informacje, o których mowa w art. 25
ust. 2.”;

3) w art. 29 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie rejestru zak∏adów, których dzia-
∏alnoÊç mo˝e byç przyczynà wystàpienia po-
wa˝nej awarii, w tym zak∏adów o zwi´kszonym
ryzyku wystàpienia awarii i o du˝ym ryzyku
wystàpienia awarii w rozumieniu przepisów
o ochronie Êrodowiska.”;

4) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska doko-
nujà kontroli co najmniej raz w roku w zak∏a-
dach o du˝ym ryzyku wystàpienia awarii, a co
najmniej raz na 2 lata — w zak∏adach o zwi´k-
szonym ryzyku wystàpienia awarii.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o sta-
nie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74,
poz. 676) w art. 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opracowywanie i aktualizowanie co najmniej raz
na 3 lata planów reagowania kryzysowego,
z uwzgl´dnieniem zewn´trznych planów opera-
cyjno-ratowniczych w cz´Êci dotyczàcej zak∏adów
o du˝ym ryzyku wystàpienia awarii w rozumieniu
przepisów o ochronie Êrodowiska,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532,
z póên. zm.8)) w za∏àczniku do ustawy:

1) w cz´Êci II ust. 12 otrzymuje brzmienie:
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———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271,

z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1495. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447,
Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1418,
Nr 175, poz. 1458 i Nr 179, poz. 1485.

1 2 3 4

„12. Od wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiàzków wynikajà-
cych z: 

1) wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie Êrodowiska
i przepisów o odpadach, pozwoleƒ na wprowadzanie substancji
i energii do Êrodowiska:

a) w zwiàzku z wykonywanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà 

b) w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià gospodarczà wykonywanà przez
podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç wytwórczà w rolnictwie,
mikroprzedsi´biorców oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców 

c) od pozosta∏ych 

2) pozwoleƒ wodnoprawnych

1 000 z∏

250 z∏

250 z∏

95 z∏”



Art. 5. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.9)) w art. 37: 

1) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dost´p do wojewódzkiej bazy danych posiada-
jà: minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska, Za-
rzàd Narodowego Funduszu Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej, wojewoda, staro-
sta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wo-
jewódzki inspektor ochrony Êrodowiska, za-
rzàd wojewódzkiego funduszu ochrony Êrodo-
wiska i gospodarki wodnej oraz s∏u˝by staty-
styki publicznej.”;

2) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Dost´p, o którym mowa w ust. 7, jest nieod-
p∏atny.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o orga-
nizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76,
poz. 811, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 34 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicz-
nej.”;

2) w art. 40 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicz-
nej.”;

3) w art. 50 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicz-
nej.”;

4) w art. 56 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicz-
nej.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowa-
dzeniu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 100, poz. 1085, z póên. zm.11)) w art. 9 po ust. 5 do-
daje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Organem w∏aÊciwym w sprawie odroczenia i roz-
∏o˝enia na raty zap∏aty oraz umorzenia nale˝no-
Êci, o których mowa w ust. 5, jest marsza∏ek wo-
jewództwa.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954) art. 13 otrzymu-
je brzmienie:

„Art. 13. Do op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na-
le˝nych do dnia 30 czerwca 2005 r. stosuje
si´ przepisy art. 285 ust. 2, art. 288 ust. 1
i art. 289 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym.”.
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2) w cz´Êci IV ust. 38 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„38. Od pozwoleƒ na wprowadzanie substancji i energii do Êrodowiska
wydawanych na podstawie przepisów o ochronie Êrodowiska
i przepisów o odpadach: 

1) od pozwoleƒ wydawanych w zwiàzku z wykonywanà dzia∏alno-
Êcià gospodarczà, z zastrze˝eniem pkt 2 

2) od pozwoleƒ wydawanych w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà wykonywanà przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç wy-
twórczà w rolnictwie, mikroprzedsi´biorców oraz ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorców 

3) od pozosta∏ych pozwoleƒ 

Op∏ata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie gazów i py-
∏ów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia post´-
powania kompensacyjnego, wynosi 150 % stawki okreÊlonej
odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3.”

2 000 z∏

500 z∏

500 z∏

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495. 

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1187 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959. 

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190,
poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954. 



Art. 9. Pierwszy raport, o którym mowa
w art. 25b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, powinien byç opracowany
w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 10. Pierwsze plany reagowania kryzysowego,
o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienia-
nej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
powinny byç opracowane w terminie 2 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 11. Obowiàzek:

1) prowadzenia w formie elektronicznej publicznie
dost´pnych wykazów danych o dokumentach za-
wierajàcych informacje o Êrodowisku i jego ochro-
nie oraz ich udost´pniania w Biuletynie Informacji
Publicznej, wskazany w art. 19 ust. 7a ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà,

2) zapewnienia dost´pu za poÊrednictwem publicz-
nych sieci telekomunikacyjnych do informacji
o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami,

wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 12 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,

3) udost´pnienia informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, wskazany w art. 30 ust. 2a ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà

— powstaje po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 19 ust. 8, art. 24 ust. 3, art. 30
ust. 3 i art. 385 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19
ust. 8 i 9, art. 24 ust. 3, art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 385
ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 1 lipca 2007 r.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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