
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r.

o odpadach wydobywczych

(druk nr 162)

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

2007 r. Nr 44, poz. 287, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859)

Art. 2.

1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

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

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

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

3) udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji;

4) udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko;

5) kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed
zanieczyszczeniem;

6) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania
ze środowiska;

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

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

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

10) inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz
usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego;
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11) kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<15d) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2008 r. o
odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr ..... poz. ....),>

16) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje
minister właściwy do spraw środowiska.

3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. - PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz.U. z 2005

r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)
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Art. 28.

1. Koncesja wydana na podstawie ustawy wygasa:

1) z upływem czasu, na jaki została wydana;

2) jeżeli stała się bezprzedmiotowa;

3) w razie likwidacji przedsiębiorcy;

4) w razie zrzeczenia się koncesji.

1a. W razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, organ koncesyjny w drodze decyzji może
cofnąć koncesję bez odszkodowania.

<1b. Z dniem 1 maja 2012 r. wygasają koncesje na wydobycie kopalin ze złóż w części
określającej warunki oraz sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych,
usuwanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem.>

2. W przypadkach określonych w ust. 1 organ koncesyjny, w drodze decyzji, stwierdza
wygaśnięcie koncesji.

Art. 53.

1. Dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
trybie określonym odrębnymi przepisami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewniać integrację wszelkich działań
podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:

1) wykonania uprawnień określonych w koncesji;

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;

3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.

3. Plan, o którym mowa w ust. 1, może w szczególności określić obiekty lub obszary, dla
których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego, ze względu na ochronę
oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być
dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr.

4. Koszty sporządzenia projektu planu, o którym mowa w ust. 1, ponosi przedsiębiorca.

5. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z właściwym organem
nadzoru górniczego.

6. Jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, rada gminy
może podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia planu, o którym mowa w ust. 1.

<7. Z dniem 1 maja 2012 r. wygasają plany zagospodarowania przestrzennego dla
terenu górniczego w części określającej warunki oraz sposób zagospodarowania mas
ziemnych lub skalnych usuwanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz
z ich przerabianiem.>

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2008 r. Nr 25, poz. 150)
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Art. 19.

1. Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego
ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają:
1) projekty:

a) polityki ekologicznej państwa,

b) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,

c) programów ochrony powietrza,

d) programów ochrony środowiska przed hałasem,

e) zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych

- przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa;

1a) polityka ekologiczna państwa;

1b) wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska;

1c) projekty polityk, strategii, planów i programów, o których mowa w art. 40 ust. 1, oraz
projekty zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z
udziałem społeczeństwa oraz w celu uzyskania opinii organu, o którym mowa w art.
45 i 381;

1d) informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 40 ust. 4;

2) polityki, strategie, plany lub programy, o których mowa w art. 40 ust. 1;

3) prognozy oddziaływania na środowisko;

3a) uzgodnienia, o których mowa w art. 48 ust. 2;

4) decyzje, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1a-2, 2a i 4-9, wydawane dla
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony;

4a) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia;

5) postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2;

6) (uchylony);

7) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

8) analizy porealizacyjne;

8a) postanowienia, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1;

9) dokumenty, o których mowa w art. 66 ust. 1;

9a) rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może
oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, o
którym mowa w art. 59;

10) opracowania ekofizjograficzne;

10a) programy ochrony powietrza;

11) (uchylony);

11a) mapy akustyczne, o których mowa w art. 118 ust. 1;
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11b) programy ochrony środowiska przed hałasem;

12) zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1;

13) wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1;

14) przeglądy ekologiczne;

15) rejestry substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1;

16) raporty o bezpieczeństwie oraz decyzje, o których mowa w art. 259 ust. 1;

17) zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze;

18) wykazy, o których mowa w art. 286 ust. 1;

19) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za
korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych;

20) decyzje określające wymiar kary biegnącej;

20a) decyzje odmawiające udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 4;

21) wnioski o ustalenie programu dostosowawczego, o którym mowa w art. 426 ust. 1;

22) dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych;

23) wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska;

23a) rejestry zawierające informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi
oraz terenach, na których występują te ruchy;

24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

a) zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub
ośrodka rehabilitacji zwierząt,

b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na pozyskiwanie roślin i
zwierząt gatunków objętych ochroną częściową,

c) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na zbiór roślin i grzybów
chronionych, chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt chronionych oraz
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na inne czynności podlegające
zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną,

d) zezwolenia na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących
do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych,

e) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

f) decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:

– zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane
niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

– usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

– zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,
zadrzewień, drzew lub krzewów;

25) z zakresu ustawy o odpadach:

a) wnioski o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz decyzja zatwierdzająca ten program, a także informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami,
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b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

c) dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów;

25a) sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);

26) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) -
wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

27) z zakresu ustawy - Prawo wodne - wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenie
wodnoprawne na pobór wód, a także decyzje nakazujące usunięcie drzew i krzewów;

28) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z
2007 r. Nr 44, poz. 287, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859) -
rejestry poważnych awarii oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku
i szkód w środowisku;

29) rejestry, o których mowa w art. 34, 40, 50 i 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o
organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233);

29a) decyzje określające szczegółowe 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);

30) z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i
audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r.
Nr 93, poz. 621) - deklaracje środowiskowe;

31) z zakresu 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):

a) projekty krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji,

b) zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami
do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,

c) zweryfikowane roczne raporty,

d) decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,

e) informacje dotyczące projektów wspólnych wdrożeń i projektów mechanizmu
czystego rozwoju;

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

a) koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin
ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,

c) karty informacyjne złóż kopalin, o których 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;

33) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i
ich naprawie:
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a) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 3, w art.
15 ust. 1 oraz w art. 17 ust. 2 tej ustawy,

b) postanowienia, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy[.]<;>
<34) z zakresu ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U.

Nr ....., poz. .... ):
a) projekt zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
b) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania

odpadów wydobywczych,
c) zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów

wydobywczych,
d) informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 28 ust. 1 i w art. 31 ust. 4

ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o odpadach wydobywczych,
e) spis zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz

opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
zlokalizowanych na terenie kraju.>

3. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają także inne informacje w postaci
dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej,
fonicznej lub elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, dotyczące:

1) stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania;

2) emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać na środowisko;

3) wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki;

4) działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych,
mających na celu ochronę środowiska;

5) planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem
rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska;

6) raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udostępnia się na pisemny wniosek, z
zastrzeżeniem ust. 5.

5. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej,
udostępnia się bez pisemnego wniosku.

6. Organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do
prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz mogą
zamieszczać w tych wykazach dane o dokumentach, o których mowa w ust. 3.

7. Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8,
prowadzą także organy administracji właściwe do prowadzenia postępowania, w ramach
którego lub w wyniku którego sporządzane są te dokumenty.

7a. Publicznie dostępne wykazy, o których mowa w ust. 6, prowadzi się w formie
elektronicznej; organ obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
publicznie dostępnego wykazu, o którym mowa w ust. 6, mając na uwadze zapewnienie
przejrzystości wykazu i łatwości wyszukiwania zawartych w nim informacji.
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9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, zostaną określone zawartość i układ wykazu
zawierającego w szczególności nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca i
daty ich wydania oraz miejsca ich przechowywania, a także zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ODPADACH (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr

88, poz. 587)

Art. 2.

1. Przepisy ustawy stosuje się także do postępowania z masami ziemnymi lub skalnymi,
jeżeli są usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji lub
prowadzeniem eksploatacji kopalin.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z
realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na
budowę lub zgłoszenie robót budowlanych określają warunki i sposób ich
zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych
standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

[1a) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z
wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem, jeżeli koncesja na
wydobywanie kopalin ze złóż udzielona na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) lub
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają
warunki i sposób ich zagospodarowania;]

<1a) mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem
kopalin ze złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż, udzielona na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego
określają warunki i sposób ich zagospodarowania.>

2) mas ziemnych pochodzących z pogłębiania akwenów morskich w związku z
utrzymywaniem infrastruktury zapewniającej dostęp do portów oraz infrastruktury
portowej, a także z pogłębiania zbiorników wodnych, stawów, cieków naturalnych,
kanałów i rowów w związku z utrzymywaniem i regulacją wód, stanowiących
niezanieczyszczony urobek;

3) odpadów promieniotwórczych w rozumieniu przepisów prawa atomowego;

4) gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza;

5) ścieków w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
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6) odchodów zwierząt, obornika, gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego
wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i
nawożeniu;

7) substancji wykorzystywanych jako czynniki chłodnicze przeznaczone do regeneracji.

3. Przepisy ustawy nie naruszają w zakresie postępowania z odpadami przepisów:

1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

2) ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692);

3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042);

4) ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów
oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r. Nr
96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683);

6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1774/2002/WE z dnia 3
października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2003, str. 1 i L 19 z 19.01.2005, str. 27 oraz str. 34);

7) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
(Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683);

9) ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr
191, poz. 1956).

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU I

ICH NAPRAWIE (Dz. U. Nr 75, poz. 493)

Art. 3.

1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się:
1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) -
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, wymagającą uzyskania zezwolenia;

2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą
uzyskania:

a) pozwolenia zintegrowanego,
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b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

3) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251):

a) działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagającą
uzyskania zezwolenia,

b) działalność w zakresie zbierania odpadów oraz działalność w zakresie transportu
odpadów wymagające uzyskania zezwolenia,

c) działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub
transportu odpadów na podstawie art. 31 tej ustawy,

d) działalność wymagającą zgłoszenia do rejestru na podstawie art. 33 ust. 5 tej
ustawy;

4) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,

c) retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;

5) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) - zamknięte użycie GMO oraz
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO
do obrotu;

6) z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i
kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej
obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami[.]<;>

<7) z zakresu ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U.
Nr ....., poz. .....) – gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie
zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.>

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również:
1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie

do środowiska oraz transport:

a) substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy
z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr
11, poz. 84, z późn. zm.),

b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.),

c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o
produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252);

2) transport:

a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z
późn. zm.),
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b) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o
przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1834),

c) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693),

d) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857).


