WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA

Nr w
wykazie

1.
11.

12.

15.

Tytuł

Imię i nazwisko oraz
Informacja o
Planowany
stanowisko lub funkcja
rezygnacji z termin wydania
osoby odpowiedzialnej za
prac nad
rozporządzenia
opracowanie projektu projektem i jej
przyczynach
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozporządzenie Ministra
Konieczność wydania
Rozporządzenie ma na celu określenie Małgorzata Szymborska
grudzień 2014 r.
Środowiska w sprawie
rozporządzenia wynika
szczegółowych wymagań dla transportu Zastępca Dyrektora DGO
szczegółowych wymagań dla z wejścia w życie ustawy z dnia odpadów, w tym dla środków
transportu odpadów, w tym dla 14 grudnia 2012 r. o odpadach transportu i sposobu transportowania
środków transportu i sposobu oraz wypełnienia delegacji
oraz oznakowania środków transportu.
transportowania oraz
ustawowej zawartej w art. 24
oznakowania środków
ust. 7 ww. ustawy.
transportu
Rozporządzenie Ministra
Konieczność wydania nowego Celem rozporządzenia jest określenie
Małgorzata Szymborska
grudzień 2014 r.
Środowiska w sprawie
rozporządzenia wynika z
warunków technicznych
Zastępca Dyrektora DGO
warunków kwalifikowania
wejścia w życie ustawy z dnia
kwalifikowania części energii
części energii odzyskanej z
14 grudnia 2012 r. o odpadach odzyskanej z termicznego
termicznego przekształcania
i planowanego 24 miesiące po
przekształcania odpadów, jako energii
odpadów
dniu wejścia w życie ustawy
z odnawialnego źródła energii.
uchylenia obecnie
obowiązującego rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 2
czerwca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków
technicznych kwalifikowania
części energii odzyskanej
z termicznego przekształcania
odpadów komunalnych.
Rozporządzenie Ministra
Konieczność wydania nowego Rozporządzenie ma na celu określenie Małgorzata Szymborska,
styczeń 2015 r.
Środowiska w sprawie
rozporządzenia wynika z
szczegółowych warunków uznania
Zastępca Dyrektora DGO
szczegółowych warunków
wejścia w życie ustawy z dnia
odpadów niebezpiecznych za odpady
uznania odpadów
14 grudnia 2012 r. o odpadach inne niż niebezpieczne oraz sposobu
niebezpiecznych za odpady
i planowanej 24 miesiące po
ustalenia spełnienia warunków, o
inne niż niebezpieczne
dniu wejścia w życie ustawy
których mowa wyżej.
utraty mocy dotychczas
obowiązujących przepisów.
Informacje o przyczynach i
potrzebie wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się
zawrzeć w projekcie

Istota rozwiązań, które planuje się
zawrzeć w projekcie

19.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych

24.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
określenia okresów polowań
na zwierzęta łowne

28.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
ustanowienia planu ochrony
dla Roztoczańskiego Parku

Rozporządzenie stanowi
realizację upoważnienia
zawartego w art. 7 ust. 2 nowej
ustawy o odpadach.
Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Rozporządzenie stanowi
realizację upoważnienia
zawartego w art. 33 ust. 3
ustawy o odpadach.

Rozporządzenie określi wymagania
dotyczące prowadzenia procesów
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz wymagania dla
odpadów, które powstają z tych
procesów.
Rozporządzenie doprecyzuje obecnie
istniejące już wymagania w zakresie
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, w szczególności w
zakresie doprecyzowania definicji
procesów zachodzących w instalacji,
doposażenia części mechanicznej,
dostosowania klasyfikacji procesów
przetwarzania odpadów do procesów
określonych w ustawie z 14 grudnia
2012 r. o odpadach, co ma głównie na
celu poprawę stanu ochrony
środowiska, osiągnięcie celów unijnych
oraz zapobieganie nieprawidłowościom
przy przetwarzaniu odpadów.
Wypełnienie delegacji
Rozporządzenie ma na celu
ustawowej zawartej w art. 44
przywrócenie okresu polowań na łosie
ust. 1 ustawy - Prawo łowieckie. na okres trzech lat w ściśle określonym
rejonie kraju, z uwagi na osiągnięcie na
nim stanu populacji umożliwiającego
jej łowieckie użytkowanie i przez to
zmniejszenie szkód łowieckich w
lasach i uprawach rolnych oraz kolizji
komunikacyjnych, przy zachowaniu
właściwego stanu populacji.
Wypełnienie delegacji
Plan ochrony będzie podstawowym
ustawowej zawartej w art. 19
dokumentem zawierającym wskazanie
ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia działań ochronnych (planowanie
2004 r. o ochronie przyrody.
ochrony przyrody w parku)

Małgorzata Szymborska,
Zastępca Dyrektora DGO

-

styczeń 2015 r.

Jakub Dziubecki
Dyrektor
DLP

-

III kw. 2014 r.

Jakub Dziubecki
Dyrektor
DLP

-

IV kwartał 2014
r.

Narodowego

29.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
ustanowienia planu ochrony
dla Kampinoskiego Parku
Narodowego

30.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
ustanowienia planu ochrony
dla Bieszczadzkiego Parku
Narodowego

31.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
ustanowienia planu ochrony
dla Parku Narodowego Gór
Stołowych

wykonywanych w parku narodowym w
celu realizacji zadań związanych z
ochroną tworów, zasobów i składników
przyrody nieożywionej i walorów
krajobrazowych oraz odtwarzaniem
zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk zwierząt,
siedlisk roślin lub siedlisk grzybów.
Wypełnienie delegacji
Plan ochrony będzie podstawowym
ustawowej zawartej w art. 19
dokumentem zawierającym wskazanie
ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia działań ochronnych (planowanie
2004 r. o ochronie przyrody.
ochrony przyrody w parku)
wykonywanych w parku narodowym w
celu realizacji zadań związanych z
ochroną tworów, zasobów i składników
przyrody nieożywionej i walorów
krajobrazowych oraz odtwarzaniem
zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk zwierząt,
siedlisk roślin lub siedlisk grzybów.
Wypełnienie delegacji
Plan ochrony będzie podstawowym
ustawowej zawartej w art. 19
dokumentem zawierającym wskazanie
ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia działań ochronnych (planowanie
2004 r. o ochronie przyrody.
ochrony przyrody w parku)
wykonywanych w parku narodowym w
celu realizacji zadań związanych z
ochroną tworów, zasobów i składników
przyrody nieożywionej i walorów
krajobrazowych oraz odtwarzaniem
zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk zwierząt,
siedlisk roślin lub siedlisk grzybów.
Wypełnienie delegacji
Plan ochrony będzie podstawowym
ustawowej zawartej w art. 19
dokumentem zawierającym wskazanie
ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia działań ochronnych (planowanie
2004 r. o ochronie przyrody.
ochrony przyrody w parku)
wykonywanych w parku narodowym w
celu realizacji zadań związanych z
ochroną tworów, zasobów i składników
przyrody nieożywionej i walorów
krajobrazowych oraz odtwarzaniem

Jakub Dziubecki
Dyrektor
DLP

-

IV kwartał 2014
r.

Jakub Dziubecki
Dyrektor
DLP

-

IV kwartał 2014
r.

Jakub Dziubecki
Dyrektor
DLP

-

IV kwartał 2014
r.

32.

34.

35.

zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk zwierząt,
siedlisk roślin lub siedlisk grzybów.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Plan ochrony będzie podstawowym
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 19
dokumentem zawierającym wskazanie
ustanowienia planu ochrony
ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia działań ochronnych (planowanie
dla Karkonoskiego Parku
2004 r. o ochronie przyrody.
ochrony przyrody w parku)
Narodowego
wykonywanych w parku narodowym w
celu realizacji zadań związanych z
ochroną tworów, zasobów i składników
przyrody nieożywionej i walorów
krajobrazowych oraz odtwarzaniem
zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk zwierząt,
siedlisk roślin lub siedlisk grzybów.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Zmiany będą obejmowały wyłącznie
Środowiska zmieniające
ustawowej zawartej w art. 8f
korektę struktury organizacyjnej Parku
rozporządzenie w sprawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 w odniesieniu do komórek
nadania statutu
r. o ochronie przyrody.
wewnętrznych oraz komórek
Świętokrzyskiemu Parkowi
Zmiana rozporządzenia jest
terenowych (obwodów i obrębów
Narodowemu z siedzibą w
podyktowana koniecznością
ochronnych).
Bodzentynie
dostosowania struktury
organizacyjnej Parku do
możliwości sprawnego
wykonywania zadań
statutowych.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Dopełnienie obowiązku podjęcia
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 29
stosownych środków celem ochrony
ustanowienia planu ochrony
ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia obszaru Natura 2000, wynikających z
dla obszaru specjalnej ochrony 2004 r. o ochronie przyrody.
zobowiązania RP do wykonania
ptaków Stawy Przemkowskie Plany ochrony obszarów Natura dyrektywy 2009/147/WE (dyrektywa
PLB020003
2000 są jednym z dwóch
ptasia).
obligatoryjnych środków, które
należy podjąć celem ochrony
obszaru na podstawie ustawy o
ochronie przyrody, wdrażającej
dyrektywę ptasią.

Jakub Dziubecki
Dyrektor
DLP

-

I kwartał 2015 r.

Jakub Dziubecki
Dyrektor
DLP

-

IV kwartał 2014
r.

Jakub Dziubecki
Dyrektor
DLP

-

2015 r.

36.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie listy
roślin i zwierząt gatunków
obcych, które w przypadku
uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić
gatunkom rodzimym lub
siedliskom przyrodniczym

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 120
ust. 2f ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Nowelizacja
rozporządzenia, polegająca na
dodaniu kilku nowych
gatunków, m. in. norki
amerykańskiej i jenota, z uwagi
na potwierdzony negatywny
wpływ na rodzime gatunki i
siedliska przyrodnicze.

64.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie zakresu
i sposobu prowadzenia
monitoringu wód morskich

Wypełnienie upoważnienia
zawartego w art. 155d ust.1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne.

65.

Dodanie nowych gatunków do listy
inwazyjnych gatunków obcych, m. in.
norki amerykańskiej, jenota, klonu
jesionolistnego i czeremchy.

Rozporządzenie określi zakres i sposób
prowadzenia monitoringu wód
morskich, w tym:
1) rodzaje i kryteria wyznaczania
stanowisk badań monitoringowych
zapewniając pobór próbek w punktach
pomiarowych zlokalizowanych na
obszarach morskich;
2) zakres i częstotliwość prowadzenia
pomiarów i badań poszczególnych
wskaźników, o których mowa w art.
61k ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne;
3) metodyki referencyjne dla
poszczególnych wskaźników.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie upoważnienia
Uszczegółowienie wybranych
Środowiska zmieniające
zawartego w art. 31 ust. 4
kryteriów zgłaszania poważnych awarii
rozporządzenie w sprawie
ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o do GIOŚ, w tym m.in. poprzez
poważnych awarii objętych
Inspekcji Ochrony Środowiska. uwzględnienie w treści rozporządzenia
obowiązkiem zgłoszenia do
Konieczność poprawienia
form ochrony przyrody wymienionych
Głównego Inspektora Ochrony spójności przepisów poprzez
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
Środowiska
dostosowanie ich brzmienia do ochronie przyrody.
aktualnego stanu prawnego (w
tym wymogów dyrektywy
2012/18/UE).

Jakub Dziubecki
Dyrektor
DLP

-

IV kwartał 2014
r.

Roman Jaworski Zastępca
GIOŚ

-

III kw. 2014 r.

Roman Jaworski Zastępca
GIOŚ

-

II kwartał 2015
r.
(termin
uzależniony od
procedowania
nad projektem
ustawy o
zmianie ustawyPrawo ochrony
środowiska oraz
niektórych
innych ustaw,
wdrażającej
dyrektywę

67.

68.

74.

79.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
kwalifikacji
w zakresie górnictwa i
ratownictwa górniczego

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 69
ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze,
znowelizowanej przez ustawę z
dnia 27 września 2013 r. o
zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw,
dotyczącą geologicznego
składowania dwutlenku węgla.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Środowiska w sprawie planów ustawowej zawartej w art. 110
ruchu zakładów górniczych
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
– Prawo geologiczne i górnicze,
znowelizowanej przez ustawę z
dnia 27 września 2013 r. o
zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw,
dotyczącą geologicznego
składowania dwutlenku węgla.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Środowiska w sprawie wzorów ustawowej zawartej w art. 76
formularzy rocznego
ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
sprawozdania o produktach,
2012 r. o odpadach
opakowaniach
i o gospodarowaniu odpadami
z nich powstającymi oraz
rocznego sprawozdania o
wytwarzanych odpadach
i o gospodarowaniu odpadami

Wykonanie delegacji ustawowej w
sposób uwzględniający rozwiązania
dotyczące geologicznego składowania
dwutlenku węgla.
Akt zastąpi rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie kwalifikacji w zakresie
górnictwa i ratownictwa górniczego
(Dz. U. Nr 275, poz. 1628).

Piotr Nowak,
Dyrektor DGK

-

Wykonanie delegacji ustawowej w
sposób uwzględniający rozwiązania
dotyczące geologicznego składowania
dwutlenku węgla.
Akt zastąpi rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r.
w sprawie planów ruchu zakładów
górniczych (Dz. U. poz. 372).

Hubert Schwartz,
Dyrektor DSA

-

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
sporządzania projektu planu
ochrony dla obszaru Natura
2000

Zmiana rozporządzenia ma charakter
Agnieszka Dalbiak,
dostosowawczy i porządkujący.
Zastępca Dyrektora DLP
Projekt nowelizacji wskazuje, że zakres
prac koniecznych do sporządzania
projektu planu ochrony dla obszaru
obejmuje opisanie granic obszaru w

W związku ze zmianą
niektórych aktów prawnych
przywołanych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 30
marca 2010 r. w sprawie
sporządzania projektu planu

Rozporządzenia określi nowe wzory
Małgorzata Szymborska,
formularzy sprawozdań dla
Zastępca Dyrektora DGO
przedsiębiorców zobowiązanych do ich
składania na podstawie ustawy o
odpadach

-

2012/18/UE)
31 października
2014 r.

II kwartał 2015
r.

wrzesień 2014 r.

postaci wykazu współrzędnych
punktów załamania granicy, w
państwowym systemie odniesień
przestrzennych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art.
3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn.
zm.)
Rozporządzenia Ministra
W związku ze zmianą
Zmiana rozporządzenia ma charakter
Agnieszka Dalbaik,
Środowiska zmieniające
niektórych aktów prawnych
dostosowawczy i porządkujący.
Zastępca Dyrektora DLP
rozporządzenie w sprawie
przywołanych w rozporządzeniu Projekt nowelizacji wskazuje, że zakres
sporządzania projektu planu
Ministra Środowiska z dnia 17 prac koniecznych do sporządzania
zadań ochronnych dla obszaru lutego 2010 r. w sprawie
projektu planu zadań ochronnych dla
Natura 2000
sporządzania projektu planu
obszaru obejmuje opisanie granic
zadań ochronnych dla obszaru
obszaru w postaci wykazu
Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. współrzędnych punktów załamania
186 oraz z 2012 r. poz. 506),
granicy, w państwowym systemie
niektóre przepisy
odniesień przestrzennych, o którym
rozporządzenia wymagają
mowa w przepisach wydanych na
dostosowania do zmienionego
podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17
stanu prawnego.
maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287, z późn. zm.)
ochrony dla obszaru Natura
2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401
oraz z 2012 r. poz. 507),
niektóre przepisy
rozporządzenia wymagają
dostosowania do zmienionego
stanu prawnego

80.

86.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
dokumentacji
hydrogeologicznej i
dokumentacji geologicznoinżynierskiej

Wypełnienie delegacji
ustawowej, zawartej w art. 97
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo
geologiczne i górnicze w
brzmieniu ustalonym na mocy
ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r.– o
zmianie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw.

97.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
gromadzenia i udostępniania
informacji geologicznej

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 98
ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i

Projekt rozporządzenia, w stosunku do
obecnie obowiązującego
rozporządzenia, zawiera jedynie zmianę
jednostki redakcyjnej upoważnienia
ustawowego, zawartego w art. 97 ust. 1
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
w brzmieniu nadanym jej przez ustawę
z dnia 11 lipca 2014 r.– o zmianie
ustawy Prawo geologiczne i górnicze
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2014 r. poz. 1133)
Rozporządzenie ma na celu ustalenie
zakresu i formy gromadzonej w
archiwach geologicznych informacji
geologicznej przekazywanej przez

wrzesień 2014 r.

Piotr Nowak Dyrektor
DGK

II kwartał 2015 r.

Piotr Nowak, Dyrektor
DGK

nie później niż 1
stycznia 2017 r.

górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz.
613, z późn. zm.)

100.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
rocznego raportu o
funkcjonowaniu gospodarki
bateriami i akumulatorami
oraz zużytymi bateriami i
zużytymi akumulatorami

104.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
funkcjonowania bazy danych o
produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami
(BDO)

podmioty wykonujące prace
geologiczne, sposobu ochrony i
ewidencjonowania zgromadzonej
informacji geologicznej oraz trybu
i warunków jej udostępnienia
Wypełnienie delegacji
Planuje się, aby projekt rozporządzenia Małgorzata Szymborska,
ustawowej zawartej w art. 72
nie zawierał istotnych zmian w
Zastępca Dyrektora DGO
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia stosunku do obecnie obowiązującego
2009 r. o bateriach i
rozporządzenia. Projekt określa zakres i
akumulatorach. Zgodnie z art.
wzór raportu o funkcjonowaniu
250 ust. 7 ustawy z dnia 14
gospodarki bateriami i akumulatorami
grudnia 2012 r. o odpadach 24 oraz zużytymi bateriami i zużytymi
miesiące po dniu wejścia w
akumulatorami
życie tej ustawy uchyleniu
ulegnie obecnie obowiązujące
rozporządzenie z dnia 10 lutego
2011 r. w sprawie rocznego
raportu o funkcjonowaniu
gospodarki bateriami i
akumulatorami oraz zużytymi
bateriami i zużytymi
akumulatorami.

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 84
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21, z późn. zm.)

Rozporządzenie określać będzie adres
strony internetowej rejestru
umożliwiającego dostęp do
indywidualnego konta w BDO, sposób
prowadzenia i szczegółowy zakres
informacji objęty obowiązkiem
gromadzenia w BDO, a także zakres
uprawnień dla poszczególnych

Małgorzata Szymborska,
Zastępca Dyrektora DGO

Rezygnacja z
luty 2015 r.
procedowania,
jako że projekt
dotyczy tylko
jednego
podmiotu t.j.
Głównego
Inspektora
Ochrony
Środowiska.
Niezbędne dane
mogą zostać
uzyskane w
trybie nadzoru
Ministra
Środowiska nad
Głównym
Inspektorem
Ochrony
Środowiska.
Ponadto
upoważnienie
do wydania
przedmiotoweg
o
rozporządzenia
jest
fakultatywne.
IV kwartał 2015
r.

106.

108.

użytkowników. Określenie ww.
elementów ma na celu zapewnienie
sprawnego funkcjonowania BDO,
ujednolicenie systemu gromadzenia i
przetwarzania informacji (zgodnie z
wymaganiami informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne), a także określenie
uprawnień dla poszczególnych
użytkowników systemu
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Rozporządzenie ma określić wzór oraz
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 17
sposób przekazania zbiorczego
zbiorczego sprawozdania o
ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia sprawozdania o bateriach i
bateriach i akumulatorach oraz 2014 r. o zmianie ustawy
akumulatorach oraz o zużytych
o zużytych bateriach i
o bateriach i akumulatorach oraz bateriach i zużytych akumulatorach
zużytych akumulatorach
niektórych innych (Dz. U. poz.
1322).

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie wzorów
formularza rejestrowego,
formularza aktualizacyjnego i
formularza o wykreśleniu z
rejestru

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 61
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21, z późn. zm.).

Rozporządzenie ma określić wzory
formularza rejestrowego, formularza
aktualizacyjnego i formularza o
wykreśleniu z rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących
odpadami

Małgorzata Szymborska,
Zastępca Dyrektora DGO

Małgorzata Szymborska,
Zastępca Dyrektora DGO

Rezygnacja z
II kwartał 2015
procedowania, r.
jako że
potencjalny
termin wejścia
w życie
rozporządzenia
uniemożliwia
jego
zastosowanie
przez podmioty,
które dotyczy
(marszałków
województw).
Ponadto
upoważnienie
do wydania
przedmiotoweg
o
rozporządzenia
jest
fakultatywne.
II kwartał 2015
r.

109.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
wysokości stawek opłaty
rejestrowej oraz opłaty rocznej

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 57
ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

118.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
określenia wzoru wniosku o
wydanie zezwolenia na
prowadzenie zakładu
inżynierii genetycznej, w
którym ma być prowadzone
zamknięte użycie organizmów
genetycznie zmodyfikowanych
oraz wzoru wniosku o wydanie
zgody na zamknięte użycie
organizmów genetycznie
zmodyfikowanych
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych
odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach
ciekłych oraz realizacji zadań
z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 22
ustawy z dnia 22 czerwca 2001
r. o mikroorganizmach i
organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. z
2007 r. poz. 233, z późn. zm.).

121.

126.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
szczegółowego zakresu
informacji zawartych w
raporcie oraz sposobu jego
wprowadzania do Krajowej
bazy o emisjach gazów
cieplarnianych i innych
substancji

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 9t
ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z
2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)

Rozporządzenie ma określić wysokości
stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty
rocznej w ramach rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących
odpadami
Rozporządzenie ma określić wzór
wniosku o wydanie zezwolenia na
prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, w którym ma być
prowadzone zamknięte użycie
organizmów genetycznie
zmodyfikowanych oraz wzór wniosku o
wydanie zgody na zamknięte użycie
GMO. Wzory wniosków ułatwią
podmiotom przedłożenie kompletnych
danych, które umożliwią właściwe
rozpatrzenie sprawy przez MŚ

Rozporządzenie ma określić wzory
sprawozdań o odebranych odpadach
komunalnych, składanych przez
podmioty odbierające odpady
komunalne, prowadzących punkty
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, gminy i marszałków
województw, a także wzór
sprawozdania dla podmiotów
odbierających nieczystości ciekłe
Nowelizacja ustawy o systemie Projektowane rozporządzenie określi
handlu uprawnieniami do emisji szczegółowy zakres informacji
gazów cieplarnianych zmieniła zawartych w raporcie składanym do
treść przepisu upoważniającego Krajowej bazy przez podmioty
zawartego w art. 7 ust. 7 oraz
korzystające ze środowiska, których
treść art. 6 ust. 2 ustawy z dnia działalność powoduje emisje. Ponadto
17 lipca 2009 r. o systemie
projektowane rozporządzenie określa
zarządzania emisjami gazów
sposób wprowadzania raportu do
cieplarnianych i innych
Krajowej bazy. Zrezygnowanie z
substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. określania wzoru formularza raportu i
1107 oraz z 2014 r. poz. 1101), wskazanie w treści rozporządzenia
w którym zawarty jest zakres
zakresu informacji oraz umożliwienie

Małgorzata Szymborska,
Zastępca Dyrektora DGO

II kwartał 2015
r.

Agnieszka Dalbiak
Zastępca Dyrektora DLP

maj 2015 r.

Małgorzata Szymborska,
Zastępca Dyrektora DGO

IV kwartał 2015
r.

Agnieszka Sosnowska
Dyrektor DOP

III kwartał 2015
r.

128.

129.

informacji gromadzonych w
Krajowej bazie o emisjach
gazów cieplarnianych i innych
substancji, zwanej dalej
„Krajową bazą”, a tym samym
zakres raportu sporządzanego i
wprowadzanego przez podmiot
korzystający ze środowiska do
Krajowej bazy.
Rozporządzenie Ministra
Przepisy ustawy o systemie
Środowiska w sprawie
handlu uprawnieniami do emisji
wymagań dotyczących
gazów cieplarnianych nie
wyodrębnienia podinstalacji w precyzują wymagań dotyczących
ramach instalacji, zakresu i
wyodrębnienia podinstalacji w
sposobu gromadzenia danych ramach instalacji, zakresu,
do określania początkowo
sposobu gromadzenia danych do
zainstalowanej zdolności
określania zdolności
produkcyjnej i zainstalowanej produkcyjnej, sposobu
zdolności produkcyjnej
określania historycznego
instalacji i podinstalacji,
poziomu działalności.
sposobu określania
Projekt rozporządzenia
historycznego poziomu
wprowadza przepisy decyzji
działalności oraz poziomów
Komisji z dnia 27 kwietnia 2011
działalności, sposobu
r. w sprawie ustanowienia
obliczania wstępnej rocznej
przejściowych zasad
liczby uprawnień do emisji
dotyczących zharmonizowanego
przydziału bezpłatnych
uprawnień do emisji w całej
Unii na mocy art. 10a
dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady (Dz. Urz. UE L130 z
17.05.2011, poz. 1) (decyzja
benchmarkowa) do polskiego
porządku prawnego, określającej
powyższe zagadnienia
Rozporządzenie Ministra
Przepisy ustawy o systemie
Środowiska w sprawie
handlu uprawnieniami do emisji
wymagań w zakresie
gazów cieplarnianych nie
weryfikacji informacji
precyzują wymagań w zakresie
przekazanych przez
weryfikacji danych przekazanych

tworzenia konta zbiorowego w
Krajowej bazie (tzw. Konta dla
podmiotu), które będzie agregowało
obowiązki sprawozdawcze wielu
zakładów zapewni jej sprawniejsze
funkcjonowanie oraz jednolitość
i kompletność danych przekazywanych
przez zobowiązane podmioty
Projektowane rozporządzenie umożliwi
wykonanie postanowień decyzji
benchmarkowej poprzez uregulowanie
wymagań dotyczących wyodrębnienia
podinstalacji w ramach instalacji,
zakresu i sposobu gromadzenia danych
do określania zdolności produkcyjnej,
sposobu określania historycznego
poziomu działalności oraz sposobu
obliczania wstępnej całkowitej rocznej
liczby uprawnień do emisji
z uwzględnieniem konieczności
zagwarantowania, że przydział
uprawnień do emisji powinien
następować na podstawie rzetelnych i
wiarygodnych danych.
Prowadzący instalacje otrzymają prawne
wytyczne dotyczące sposobu
sporządzania ustandaryzowanej
informacji o instalacji, która stanowi
podstawowy dokument wymagany przy
składaniu wniosku o przydział
uprawnień do emisji. Zagadnienia te
mają charakter techniczny i powiązane
są z treścią ustawy stanowiąc
funkcjonalne uzupełnienie materii
ustawowej
Projektowane rozporządzenie określi
wymagania w zakresie weryfikacji
informacji przekazanych przez
prowadzącego instalację, mając na
uwadze konieczność zagwarantowania,

Agnieszka Sosnowska
Dyrektor DOP

III kwartał 2015
r.

Agnieszka Sosnowska
Dyrektor DOP

III kwartał 2015
r.

prowadzącego instalację

130.

przez prowadzącego instalację
we wniosku o przydział
uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych, co jest konieczne
do rzetelnej oceny wniosku i
właściwego podziału uprawnień.
Rozporządzenie określa rodzaje
informacji, które muszą być
poddane weryfikacji zgodnie ze
szczegółowymi wymaganiami
ustanowionymi na podstawie
załącznika V dyrektywy
2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady. Ponadto
wprowadza przepisy decyzji
Komisji 2011/278/UE w
sprawie ustanowienia
przejściowych zasad
dotyczących zharmonizowanego
przydziału uprawnień do emisji
w całej Unii na mocy art. 10a
dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady oraz dokumentu Komisji
Europejskiej nr 4 Wytyczne w
sprawie - Weryfikacja raportów
z danymi bazowymi do
Krajowych Środków
Wykonawczych oraz raportów o
metodyce.
Rozporządzenie Ministra
Proces realizacji inwestycji
Środowiska w sprawie wzoru ujętych w Krajowym Planie
formularza wniosku o
Inwestycyjnym (KPI) obarczony
zatwierdzenie wskaźników
jest rozbudowanymi
zgodności odpowiednich dla wymaganiami
realizacji danego zadania
sprawozdawczymi, które
inwestycyjnego, wzoru
wynikają z regulacji unijnych. W
formularza sprawozdania
związku z tym konieczna jest
rzeczowo-finansowego, wzoru standaryzacja sposobu
formularza opinii biegłego
przekazywania, przez podmioty
rewidenta, wzoru formularza realizujące inwestycję,

że przydział uprawnień do emisji
powinien następować na podstawie
rzetelnych i wiarygodnych danych; a w
szczególności:
1) rodzaj informacji o instalacji, które
muszą być poddane weryfikacji,
2) wymogi dotyczące sposobu
weryfikacji tych danych
(szczegółowe informacje, które
powinien zawierać protokół z
weryfikacji oraz wnioski
weryfikatora)
3) sposób przygotowania planu
weryfikacji.
Dodatkowo określony zostanie zakres
działania weryfikatora w przypadku, gdy
niezbędne jest wskazanie początkowej
zainstalowanej zdolności produkcyjnej z
wykorzystaniem eksperymentalnej
weryfikacji

Niniejsze rozporządzenie stanowi
Agnieszka Sosnowska
wypełnienie wymagań zawartych w
Dyrektor DOP
Komunikacie Komisji nr 2011/C 99/03
Wytyczne w zakresie
nieobowiązkowego stosowania art. 10 c
dyrektywy 2003/87/WE ) oraz
Komunikacie Komisji nr C(2012) 3230
Wytyczne w sprawie niektórych
środków pomocy państwa w kontekście
systemu handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.

III kwartał 2015
r.

143.

144.

informacji o nieponiesieniu w informacji na temat zadań
okresie sprawozdawczym
ujętych w KPI. Obowiązek
kosztów inwestycyjnych
sprawozdawania postępów
realizacji zadań inwestycyjnych
ujętych w KPI wynika z
dyrektywy 2003/87/WE i został
uszczegółowiony w Wytycznych
Komisji w zakresie
nieobowiązkowego stosowania
art. 10c dyrektywy 2003/87/WE.
Dodatkowo z uwagi na to, że
przydzielanie bezpłatnych
uprawnień do emisji na mocy art.
10c dyrektywy jest przejawem
udzielania pomocy publicznej
(państwo przydzielając
uprawnienia do emisji w ramach
KPI, dobrowolnie rezygnuje z
dochodów budżetowych, które
mogłoby osiągnąć, gdyby
uprawnienia te zostały sprzedane
na aukcjach) państwo jest
zobowiązane do monitorowania
przyznanej pomocy publicznej
oraz przekazywania sprawozdań
rocznych w zakresie udzielonej
pomocy.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Środowiska w sprawie innych ustawowej zawartej art. 97 ust. 1
dokumentacji geologicznych
pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.
196)

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Torfowisko

Efektem wejścia w życie planowanej
regulacji będzie wprowadzenie dla
podmiotów realizujących zadania
inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie
Inwestycyjnym (KPI)
ustandaryzowanego sposobu
przekazywania informacji na temat
zadań inwestycyjnych ujętych w KPI
oraz umożliwienie Ministrowi
Środowiska prawidłowe monitorowanie
ich realizacji

Piotr Nowak,
Celem przedmiotowego projektu jest
Dyrektor DGK
określenie szczegółowych wymagań
dotyczących dokumentacji geologicznej
złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża
węglowodorów, dokumentacji
geologiczno-inwestycyjnej złoża
węglowodorów, dokumentacji
hydrogeologicznej i geologicznoinżynierskiej
Anna Ronikier
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Torfowisko Mieleńskie PLH040018

III/IV kwartał
2015 r.

IV kwartał 2015
r.

Mieleńskie PLH040018

2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

145.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Panieńskie Skały
PLH020009

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

146.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Chłodnia w
Cieszkowie PLH020001

147.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Irysowy Zagon koło
Gromadzynia PLH020051

148.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony

określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)

Anna Ronikier
Celem przedmiotowego projektu jest
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Panieńskie Skały PLH020009
określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Anna Ronikier
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Chłodnia w Cieszkowie PLH020001
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listo-pada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Anna Ronikier
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Irysowy Zagon koło Gromadzynia
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH020051 określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listo-pada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Anna Ronikier
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk

IV kwartał 2015
r.

IV kwartał 2015
r.

IV kwartał 2015
r.

IV kwartał 2015
r.

siedlisk Rogalińska Dolina
Warty PLH300012.

r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Rogalińska Dolina Warty
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH300012określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listo-pada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)

149.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie obszaru
specjalnej ochrony ptaków i
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Ujście Warty
PLC080001

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27 a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody oraz
wypełnienie zaleceń Komisji
Europejskiej w zakresie
ustalania celów ochrony dla
obszarów Natura 2000 (Nota z
dnia 23 listopada 2012 r.).

Proponuje się ustanowienie w drodze
rozporządzenia:
- obszaru specjalnej ochrony ptaków
Ujście Warty poprzez określenie w
sposób indywidualny celów i
przedmiotów ochrony dla tego obszaru,
- specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Ujście Warty określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony, zgodne z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12
grudnia 2008 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2008)8039) (2009/93/WE)

Anna Ronikier –
Dolańska
Dyrektor DZZP
GDOŚ

IV kwartał 2015
r.

150.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie obszaru
specjalnej ochrony ptaków
Karkonosze PLB020007

Zgodnie z zaleceniami Komisji
Europejskiej w zakresie
ustalania celów ochrony dla
obszarów Natura 2000 (Nota z
dnia 23 listopada 2012 r.) cele i
przedmiot ochrony obszarów
winny być definiowane na
poziomie każdego obszaru.
Ujęcie ww. informacji w
dedykowanych poszczególnym
obszarom projektach
rozporządzeń będzie punktem
odniesienia do określania
środków ochrony obszaru oraz
przeprowadzania ocen
oddziaływania skutków planów
i projektów na ten obszar.
Brak wskazania przedmiotów
ochrony oraz

Proponuje się określenie w sposób
indywidualny celów i przedmiotów
ochrony dla obszaru specjalnej ochrony
ptaków Karkonosze PLB020007
poprzez wprowadzenie osobnego
rozporządzenia dla obszaru specjalnej
ochrony ptaków Karkonosze
PLB020007

Anna Ronikier –
Dolańska
Dyrektor DZZP
GDOŚ

IV kwartał 2015
r.

153.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału
ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych
części wód powierzchniowych

155.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
wysokości opłaty stałej oraz
stawki opłaty za brak sieci

156.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
poważnych awarii objętych
obowiązkiem zgłoszenia do
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska

przyporządkowania celów
ochrony do poszczególnych
obszarów specjalnej ochrony
ptaków zwiększa trudności przy
sporządzaniu dokumentacji
wymaganej w procedurze OOS
przez inwestorów na terenie
tych obszarów oraz utrudnia
właściwe zarządzanie obszarem.
Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika z
wejścia w życie ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o zmianie
ustawy – Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw.

Mateusz Balcerowicz
Dyrektor DZW

I kwartał 2016 r.

Wypełnienie delegacji
Rozporządzenie ma określić stawkę
ustawowej zawartej w art. 14
opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę
ust. 6 ustawy z dnia 20 stycznia opłaty za brak sieci
2005 r. o pojazdach wycofanych
z eksploatacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 140 z
późn. zm.)

Małgorzata
Szymborska, Zastępca
Dyrektora DGO

IV kwartał 2015
r.

Wypełnienie delegacji zawartej
w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 20
lipca 1991 o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U.
z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.)

Bogusława Rutkowska
Dyrektor
DIO
GIOŚ

I kwartał 2016 r.

Ujednolicenie stosowanej
nomenklatury w zakresie dyrektywy
2000/60/WE zgodnie z ustawą z dnia
30 maja 2014 r. o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw

Konieczność zmiany wynika z potrzeby
wprowadzenia aktualnego odniesienia
do rozporządzenia wydanego na
podstawie art. 248 ust. 3 ustawy –
Prawo ochrony środowiska Ponadto
uszczegółowienia wymagają kryteria
zgłaszania poważnych awarii w
zakresie ich skutków w środowisku
zapewniając przy tym spójność z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.)

159.

161.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

Doświadczenia związane z
sześcioletnim funkcjonowaniem
RDOŚ we Wrocławiu wskazują,
że należy wyodrębnić w statucie
następujące stanowiska pracy:
głównego księgowego, radcy
prawnego, administratora
bezpieczeństwa informacji,
pełnomocnika do spraw ochrony
informacji niejawnych,
samodzielne stanowisko do
spraw bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz samodzielne
stanowisko do spraw obronnych
i zarządzania kryzysowego.
Ponadto zaistniała konieczność
zlikwidowania Wydziałów
Spraw Terenowych. Zmiana ta
podyktowana jest koniecznością
zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Regionalnej
Dyrekcji. Zachowanie
rozbudowanej struktury poza
główną siedzibą jednostki nie
zawsze pozwala na sprawną i
odpowiednią realizację zadań
oraz utrudnia reagowanie w
przypadku niedoborów
kadrowych.
Rozporządzenie Ministra
Transpozycja przepisów
Środowiska w sprawie wykazu dyrektywy 2013/39/UE
substancji priorytetowych w
Parlamentu Europejskiego i
dziedzinie polityki wodnej
Rady z dnia 12 sierpnia 2013 r.
zmieniającej dyrektywy
2000/60/WE i 2008/105/WE w
zakresie substancji
priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (DZ.U.W
L226/1 z 24.08.2013, str. 1213). Dyrektywa 2013/39/UE
wprowadza obowiązek

Celem projektowanej regulacji jest
Anna Chylińska
ponadto zapewnienie przejrzystości
Dyrektor Biura Prawnego
struktury organizacyjnej jednostki oraz GDOŚ
dostosowanie jej do rzeczywistych
warunków.
Efektem proponowanych zmian będzie
usprawnienie funkcjonowania RDOŚ w
Wrocławiu

IV kwartał
2015 r.

Rozszerzenie ilości substancji
monitorowanych przez wojewódzkie
inspektoraty ochrony środowiska (w
wodzie) oraz Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska (w biocie)

I kwartał 2016 r.

Mateusz Balcerowicz
Dyrektor DZW

162.

rozszerzenia monitoringu wód o
12 nowych substancji lub grup
substancji, dla 7 z 33 substancji
zaostrza środowiskowe normy
jakości (EQS) oraz wprowadza
wymóg monitorowania 11
substancji w tkankach żywych
organizmów wodnych.
Działania związane z
transpozycją dyrektywy 2013/39
należy przedsięwziąć, aby
przeciwdziałać zanieczyszczeniu
chemicznemu wód
poszczególnymi substancjami
priorytetowymi, stanowiącymi
poważne zagrożenie dla
środowiska wodnego oraz dla
zdrowia ludzkiego.
Rozporządzenie Ministra
Rozwiązywanym problemem
Środowiska w sprawie
jest brak określonych ram, które
przyjęcia zestawu właściwości wskazywałyby zestaw
typowych dla dobrego stanu
właściwości typowych dla
środowiska wód morskich
dobrego stanu środowiska wód
morskich. Brak tych
wskaźników uniemożliwia
opracowanie dalszych
elementów tzw. Strategii
morskiej tj. celów
środowiskowych dla wód
morskich, programu
monitoringu wód morskich oraz
ostatecznie Krajowego
Programu Ochrony Wód
Morskich (KPOWM).
Przyjmowany w rozporządzeniu
zestaw właściwości typowych
dla dobrego stanu środowiska
wód morskich stanowi
wykonanie upoważnienia
określonego w art. 61l ust. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -

Przyjmowany niniejszym
Matusz Balcerowicz
rozporządzeniem zestaw właściwości
Dyrektor DZW
typowych dla dobrego stanu
środowiska wód morskich zawiera
wskaźniki i ich jakościowe lub
ilościowe własności oraz kryteria
dobrego stanu środowiska wód
morskich wraz z cechami, które je
charakteryzują; sposób klasyfikacji
wskaźników w powiązaniu z
powyższymi cechami oraz sposób
oceny stanu środowiska wód morskich.
Zestaw właściwości typowych dla
dobrego stanu środowiska wód
morskich wraz ze wstępną oceną stanu
środowiska wód morskich oraz
zestawem celów środowiskowych dla
wód morskich stanowią podstawę do
opracowania Krajowego Programu
Ochrony Wód Morskich, w którym
zawarte zostaną działania, jakie należy
zastosować dla każdego regionu lub
podregionu morskiego, aby osiągnąć

I-II kwartał 2016
r.

Prawo wodne, które
lub utrzymać dobry stan środowiska na
zobowiązuje ministra
ich wodach morskich
właściwego do spraw
gospodarki wodnej do przyjęcia,
uzgodnionego z Radą Ministrów
i Komisją Europejską, zestawu
właściwości typowych dla
dobrego stanu środowiska wód
morskich. Jednocześnie kwestia
ta jest regulowana przez Prawo
Unii Europejskiej – Ramową
Dyrektywę w Sprawie Strategii
Morskiej z dnia 17 czerwca
2008 r. (dalej jako „RDSM”),
której celem jest zobligowanie
państw członkowskich do
podjęcia niezbędnych działań na
rzecz osiągnięcia lub utrzymania
dobrego stanu ekologicznego
środowiska morskiego
najpóźniej do 2020 r.
164.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie wzoru
sprawozdania o wysokości
pobranej opłaty depozytowej i
przekazanej nieodebranej
opłaty depozytowej

Dostosowanie obowiązującego
wzoru sprawozdania do zmian
zawartych w ustawie z dnia 29
sierpnia 2014 r. o zmianie
ustawy o bateriach i
akumulatorach oraz niektórych
innych (Dz. U. poz. 1322).

166.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
szacowania szkód
wyrządzonych przez niektóre
gatunki zwierząt objęte
ochroną gatunkową

Z uwagi na wyrok TK z dnia 3
lipca 2013 r. oraz w związku ze
zmianą ustawy o ochronie
przyrody w zakresie
odpowiedzialności Skarbu
Państwa za szkody wyrządzone
przez gatunki chronione,
ponownie podjęto prace nad
rozporządzeniem.

Dostosowanie obowiązującego wzoru
sprawozdania o wysokości pobranej
opłaty depozytowej i przekazanej
nieodebranej opłaty depozytowej w taki
sposób, aby prawidłowo wskazywał
właściwość organu, do którego
sprawozdanie to powinno zostać
przekazane
Wprowadzenie formularzy zgłoszenia
szkody wymaganych do wszczęcia
procesu odszkodowawczego, jak
również uregulowania dotyczące
procesu wyliczenia wysokości
odszkodowania

Małgorzata Szymborska,
Zastępca Dyrektora DGO

I kwartał 2016 r.

Jakub Dziubecki
Dyrektor DLP

III kw. 2016 r.

167.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie trybu
uznawania praktyki
zawodowej w zakresie
geologii

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 8 ust.
3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej.

Określenie trybu uznawania praktyki
zawodowej w zakresie geologii oraz
maksymalnego okresu praktyki
zawodowej w zawodzie geologii
odbytej w innym niż RP państwie
członkowskim UE oraz w państwie
niebędącym państwem członkowskim,
dla poszczególnych kategorii
kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi

Piotr Nowak
Dyrektor DGK

I kwartał 2016 r.

169.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie zakresu
i wzoru rocznego raportu o
funkcjonowaniu systemu
gospodarki zużytym sprzętem

Wypełnienie delegacji
ustawowej z art. 88 ust. 2
ustawy z dnia 11 września 2015
r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym

Jednoznacznie określony zakres oraz
wzór raportu ułatwi sporządzanie go
przez GIOŚ oraz umożliwi
dokonywanie analiz służących ocenie
funkcjonowania systemu gospodarki
zużytym sprzętem w Polsce

Magda Gosk,
Dyrektor DGO

czerwiec 2016 r.

170.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie wzoru
zaświadczenia o zużytym
sprzęcie

Wypełnienie delegacji
ustawowej z art. 53 ust. 11
ustawy z dnia 11 września 2015
r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym

171.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie wzoru
zaświadczenia
potwierdzającego recykling
oraz wzoru zaświadczenia
potwierdzającego inne niż
recykling procesy odzysku

172.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt

Magda Gosk,
Ujednolicenie formy sporządzania
Dyrektor DGO
i przekazywania przez prowadzących
zakłady przetwarzania
wprowadzającym sprzęt zaświadczeń o
zużytym sprzęcie
Wypełnienie delegacji
Magda Gosk,
Ujednolicenie formy sporządzania
ustawowej z art. 59 ustawy z
Dyrektor DGO
i przekazywania przez prowadzących
dnia 11 września 2015 r. o
działalność w zakresie recyklingu oraz
zużytym sprzęcie elektrycznym i w zakresie innych niż recykling
elektronicznym
procesów odzysku prowadzącym
zakłady przetwarzania zaświadczeń
potwierdzających recykling oraz
zaświadczeń potwierdzających inne niż
recykling procesy odzysku
Wydanie nowego rozporządzenia i
Marta Rzemieniuk
Ustawą z dnia 9 października
wprowadzenie
dodatkowego
ogólnego
Dyrektor DZZP
2015 r. o zmianie ustawy o
odstępstwa
dla
wykonywania
czynności
GDOŚ
udostępnianiu informacji o
związanych
z
prowadzeniem
środowisku i jego ochronie,
racjonalnej gospodarki leśnej, jeżeli
udziale społeczeństwa w
technologia prac uniemożliwia
ochronie środowiska oraz o
przestrzeganie zakazów, z wyłączeniem
ocenach oddziaływania na
gatunków wymienionych w załączniku

czerwiec 2016 r.

czerwiec 2016 r.

IV kwartał 2016
r.

środowisko oraz niektórych
innych ustaw została dokonana
zmiana art. 52 ust. 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. W związku z
pośrednią zmianą upoważnienia
ustawowego, rozporządzenie
przestanie obowiązywać z
dniem 1 stycznia 2017 r.

173.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
opłat za udostępnianie
informacji o środowisku

II i IV dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r.
Ponadto:
1) wprowadzona zostanie możliwość
elastycznego dostosowania przebiegu
granic stref ochrony do istniejących
warunków siedliskowych, co jest
konieczne dla efektywnej ochrony
przedmiotu ochrony;
2) dzięki proponowanej regulacji
niesienie pomocy zwierzętom
potrzebującym jej, zabłąkanym,
rannym lub osłabionym zwierzętom
objętym ochroną gatunkową będzie
łatwiejsze;
3) wprowadzony zostanie jednolity
rozmiar ochronnego muszli ślimaka
winniczka, wynoszący 30 mm;
4) w projekcie dokonano aktualizacji
list gatunków objętych ochroną
gatunkową, zgodnie z najnowszym
stanem wiedzy
Ustawa z 9 października 2015 r. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie
o zmianie ustawy o
opłat za udostępnianie informacji
udostępnianiu informacji o
o środowisku poprzez zmianę pojęcia
środowisku i jego ochronie,
organu administracji na pojęcie władze
udziale społeczeństwa w
publiczne
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2015, poz.
1936) rozszerza zakres
podmiotów odpowiedzialnych
za udostępnianie informacji o
środowisku poprzez zastąpienie
dotychczas obowiązującego
pojęcia organu administracji
pojęciem władz publicznych.
Konieczność wprowadzenia tej
zmiany do ww. ustawy, a w
konsekwencji do rozporządzenia
wynikała z potrzeby pełnej

Sławomir Gurtowski
Dyrektor DOŚ

30 czerwca 2016
r.

174.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
obszarów specjalnej ochrony
ptaków

transpozycji Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i
Rady 2003/4/WE z dnia 28
stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do
informacji dotyczących
środowiska i uchylającej
dyrektywę Rady 90/313/EWG
(Dz. Urz. UE. L 41 z 2003 r., s.
26), która wskazuje szerszy krąg
podmiotów zobowiązanych do
udostępnienia informacji o
środowisku niż zostało to
określone w ww. ustawie przed
nowelizacją.
Rozporządzenie powinno wejść
w życie 1 stycznia 2017 r.
Niniejszy projekt ma na celu
wprowadzenie wyłącznie zmian
porządkujących do
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz.
U. poz. 133 oraz z 2012 r. poz.
358).

Marta Rzemieniuk
Wprowadzenie zmian pozwoli na:
Dyrektor DZZP
1) wypełnienie warunków kompensacji
GDOŚ
przyrodniczej ustalonej dla
przedsięwzięcia polegającego na
budowie drogi wojewódzkiej od drogi
krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej
nr 455 wraz z ich węzłami - BielanyŁany-Długołęka, wynikającej z ustaleń
Ministra Środowiska z Komisją
Europejską podjętych w 2013 r.;
2) korekty błędnie określonej
powierzchni obszaru specjalnej
ochrony paków Doliny Przysowy i
Słudwi (kod obszaru PLB100003);
3) wprowadzenie zmiany kodu dla
obszarów specjalnej ochrony ptaków
Pieniny, który został zatwierdzony
decyzją wykonawczą Komisji z dnia 7
listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia
siódmego zaktualizowanego wykazu
terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na alpejski
region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L

IV kwartał 2016
r.

175.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Ciechocinek (kod
obszaru PLH040019)

176.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Cyprianka (kod
obszaru PLH040013)

177.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony

350z 21.12.2013, str. 44) oraz jest
zgodna z decyzją wykonawczą Komisji
z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie
formularza zawierającego informacje o
terenach Natura 2000 (Dz. Urz. UE L
198 z 30.07.2011, str. 39) oraz
krajowym systemem kodyfikacji
obszarów Natura 2000;
4) zmiany granic (zmniejszenie)
obszarów specjalnej ochrony ptaków
Dolina Dolnej Skawy,(kod obszaru
PLB120005) Stawy w Brzeszczach
(kod obszaru PLB120009), Wielki Łęg
Obrzański (kod obszaru PLB300004),
które uzyskały uprzednio akceptację
Komisji Europejskiej
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Ciechocinek (kod obszaru
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH040019)określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Cyprianka (kod obszaru PLH040013)
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk

178.

179.

180.

siedlisk Cytadela Grudziądz
(kod obszaru PLH040014)

r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Cytadela Grudziądz (kod obszaru
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH040014) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Forty w Toruniu (kod
obszaru PLH040001)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

Marta Rzemieniuk
Celem przedmiotowego projektu jest
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Forty w Toruniu (kod obszaru
PLH040001) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Rozporządzenie Ministra
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
GDOŚ
siedlisk Gliniska (kod obszaru r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Gliniska (kod obszaru PLH060006)
PLH060006)
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Rozporządzenie Ministra
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
GDOŚ
siedlisk Grądy w Dolinie Odry r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Grądy w Dolinie Odry (kod obszaru
(kod obszaru PLH020017)
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH020017) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)

181.

182.

183.

184.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Hubale (kod obszaru
PLH060008)

Marta Rzemieniuk
Celem przedmiotowego projektu jest
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Hubale (kod obszaru PLH060008)
określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Rozporządzenie Ministra
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
GDOŚ
siedlisk Kościół
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Kościół w Konradowie (kod obszaru
w Konradowie (kod obszaru
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH020008) określając jego położenie
PLH020008)
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Rozporządzenie Ministra
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
GDOŚ
siedlisk Sztolnie w Leśnej
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Sztolnie w Leśnej (kod obszaru
(kod obszaru PLH020013)
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH020013) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Rozporządzenie Ministra
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
GDOŚ
siedlisk Torfowisko Linie (kod r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Torfowisko Linie (kod obszaru
obszaru PLH040020)
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH040020) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)

185.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Cisy w Jasieniu (kod
obszaru PLH100018)

186.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Diabelski Staw koło
Radomicka (kod obszaru
PLH080056)

187.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Jezioro Janiszowice
(kod obszaru PLH080053)

188.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Jezioro Kozie (kod
obszaru PLH320010)

Marta Rzemieniuk
Celem przedmiotowego projektu jest
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Cisy w Jasieniu (kod obszaru
PLH100018) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Diabelski Staw koło Radomicka (kod
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). obszaru PLH080056) określając jego
położenie administracyjne, obszar,
mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony
zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
z dnia 13 listopada 2007 r.
(notyfikowaną jako dokument
C(2007)5043) (2008/25/WE)
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Jezioro Janiszowice (kod obszaru
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH080053) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Jezioro Kozie (kod obszaru
PLH320010) określając jego położenie
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

189.

190.

191.

192.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Kalina-Lisiniec (kod
obszaru PLH120007)

administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)

Marta Rzemieniuk
Celem przedmiotowego projektu jest
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Kalina-Lisiniec (kod obszaru
PLH120007) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Rozporządzenie Ministra
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
GDOŚ
siedlisk Leniec nad Wierzycą r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Leniec nad Wierzycą (kod obszaru
(kod obszaru PLH220073)
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH220073) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Rozporządzenie Ministra
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
GDOŚ
siedlisk Mechowisko Manowo r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Mechowisko Manowo (kod obszaru
(kod obszaru PLH320057)
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH320057) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Rozporządzenie Ministra
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
GDOŚ
siedlisk Nowogrodzkie
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Nowogrodzkie Przygiełkowisko (kod
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

Przygiełkowisko (kod obszaru 2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
PLH080054)

193.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Skwierzyna (kod
obszaru PLH080041)

194.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Zamek Świecie (kod
obszaru PLH040025)

195.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów

196.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie zasad
uznawania praktyki
zawodowej w zakresie

obszaru PLH080054) określając jego
położenie administracyjne, obszar,
mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony
zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
z dnia 13 listopada 2007 r.
(notyfikowaną jako dokument
C(2007)5043) (2008/25/WE)

Marta Rzemieniuk
Celem przedmiotowego projektu jest
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Skwierzyna (kod obszaru PLH080041)
określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Marta Rzemieniuk
Wypełnienie delegacji
Celem przedmiotowego projektu jest
ustawowej zawartej w art. 27a
wyznaczenie w drodze rozporządzenia Dyrektor DZZP
GDOŚ
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 specjalnego obszaru ochrony siedlisk
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z Zamek Świecie (kod obszaru
2013 r. poz. 627, z późn. zm.). PLH040025) określając jego położenie
administracyjne, obszar, mapę obszaru,
cel i przedmiot ochrony zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (notyfikowaną jako
dokument C(2007)5043) (2008/25/WE)
Wypełnienie delegacji
Rozporządzenie określi szczegółowy
Magda Gosk – Dyrektor
ustawowej z art. 4a ustawy z
sposób selektywnego zbierania
Departamentu Gospodarki
dnia 13 września 1996 r. o
wybranych frakcji odpadów poprzez
Odpadami
utrzymaniu porządku i czystości ujednolicenie zasad prowadzenia
w gminach (Dz. U. z 2016 r.
selektywnego zbierania odpadów
poz. 250)
komunalnych oraz określenie, kiedy
wymóg selektywnego zbierania uznaje
się za spełniony.
Rozporządzenie stanowi
Rozporządzenie określi zasady na
Pani Agnieszka Wójcik
wykonanie upoważnienia
jakich będzie uznawana praktyka
Dyrektor Departamentu
zawartego w art. 8 ust. 3 ustawy zawodowa odbyta w państwie
Nadzoru Geologicznego w
z dnia 22 grudnia 2015 r. o
członkowskim albo państwie
Ministerstwie Środowiska
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

II kwartał 2016
r.

III kwartał 2016
r.

uzyskiwania uprawnień
inspektora dozoru jądrowego

197.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
zagrożeń naturalnych w
zakładach górniczych

198.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Kąty (kod obszaru
PLH040025)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Krowie Bagno (kod
obszaru PLH060011)

199.

zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2016 r.
poz. 65), która wdraża do
polskiego systemu prawnego
przepisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady
2013/55/UE z dnia 20 listopada
2013 r. zmieniającej dyrektywę
2005/36/WE w sprawie
uznawania kwalifikacji
zawodowych (Dz. Urz. UE L
354, str. 132).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 118
ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.
196 z późn. zm.)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

niebędącym państwem członkowskim
Pani Monika Skotniczna
Dyrektor Departamentu
Ochrony Radiologicznej w
Państwowej Agencji
Atomistyki

Rozporządzenie pierwotne określa
termin wejścia w życie rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych
w zakładach górniczych (Dz. U. z 2015
r. poz. 1702) na dzień 1 stycznia
2018 r.
Przedmiotowa zamiana ma na celu
zapewnienie „kompatybilności” ww.
rozporządzenia z projektowanym
rozporządzeniem Ministra Energii w
sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących prowadzenie ruchu
podziemnych zakładów górniczych.
Oba rozporządzenia winny wejść w
życie tego samego dnia.

Rafał Misztal – Zastępca
Dyrektora Departamentu
Geologii i Koncesji
Geologicznych

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

1 lipca 2016 r.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Pastwiska nad
Huczywą (kod obszaru
PLH060014)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Popówka (kod obszaru
PLH060016)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Stawska Góra (kod
obszaru PLH060018)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Suśle Wzgórza (kod
obszaru PLH060019)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Świdnik (kod obszaru
PLH060021)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Święty Roch (kod
obszaru PLH060022)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Torfowisko Sobowice
(kod obszaru PLH060024)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Dolina Sieniochy (kod
obszaru PLH060025)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Wygon Grabowiecki
(kod obszaru PLH060027)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Żurawce (kod obszaru
PLH060029)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Poleska Dolina Bugu
(kod obszaru PLH060032)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Opole Lubelskie (kod
obszaru PLH060054)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Puławy (kod obszaru
PLH060055)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Drewniki (kod obszaru
PLH060059)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Kamień (kod obszaru
PLH060067)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Wierzchowiska (kod
obszaru PLH060069)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

216

217.

218.

219.

220.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Świeciechów (kod
obszaru PLH060082)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Wrzosowisko w
Orzechowie (kod obszaru
PLH060098)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
szczegółowych wymagań
dotyczących procesu
przetwarzania zużytych baterii
kwasowo-ołowiowych i
zużytych akumulatorów
kwasowo-ołowiowych oraz
instalacji prowadzących
recykling ołowiu i jego
związków lub recykling
tworzyw sztucznych
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
szczegółowego zakresu i
sposobu przeprowadzania
rocznego audytu zewnętrznego
organizacji odzysku sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego oraz zakładu
przetwarzania zużytego
sprzętu oraz w sprawie
szczegółowego zakresu
sprawozdania z
przeprowadzonego audytu
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
szczegółowych stawek opłaty
produktowej dla grup sprzętu

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2014
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.).

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 63
ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 687 i 1688)

Określenie wymagań dotyczących
Magda Gosk – Dyrektor
procesu przetwarzania zużytych baterii Departamentu Gospodarki
kwasowo-ołowiowych i zużytych
Odpadami
akumulatorów oraz instalacji
prowadzących recykling ołowiu i jego
związków lub recykling tworzyw
sztucznych.

IV kwartał 2016
r.

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 71
ustawy z dnia 11 września 2015
r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. poz. 1688)

Celem audytu jest sprawdzenie
Magda Gosk – Dyrektor
zgodności z przepisami prawa w
Departamentu Gospodarki
zakresie ochrony środowiska
Odpadami
działalności organizacji odzysku
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz prowadzącego zakład
przetwarzania, w szczególności w
zakresie gospodarowania zużytym
sprzętem, w tym procesów
przetwarzania prowadzonych w
zakładzie przetwarzania.

grudzień 2016 r.

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 114
ust. 2 ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym

Szczegółowe stawki opłaty
Magda Gosk – Dyrektor
produktowej stanowić będą podstawę
Departamentu Gospodarki
obliczenia należnej opłaty produktowej, Odpadami
zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie

grudzień 2016 r.

(Dz. U. poz. 1688)

221.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
przyjęcia zestawu celów
środowiskowych dla wód
morskich

222.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku
postępowania o uznanie
kwalifikacji do wykonywania
zawodów regulowanych w
dziedzinie geologii

223.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
wymagań istotnych dla
realizacji Przejściowego Planu
Krajowego

elektrycznym i elektronicznym
(wnoszonej w przypadku nie
osiągnięcia minimalnego rocznego
poziomu zbierania zużytego sprzętu,
poziomu odzysku lub poziomu
przygotowania do ponownego użycia i
recyklingu zużytego sprzętu).
Konieczność opracowania
Zestaw celów środowiskowych dla
zestawu celów środowiskowych wód morskich został opracowany dla
dla wód morskich wynika z
każdej z cech o których mowa w art.
Ramowej Dyrektywy
61k ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne
w sprawie strategii morskiej z
i przypisany do akwenów objętych
17 czerwca 2008 r. Zestaw
jurysdykcją polską.
celów jest częścią tzw. strategii
Zestaw celów zawiera zakres zgodny z
morskiej, której efektem
art. 61n ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
końcowym jest przygotowanie
wodne
Krajowego programu ochrony
wód morskich,
w którym zawarte zostaną
działania, jakie należy
zastosować dla każdego regionu
lub podregionu morskiego, aby
osiągnąć lub utrzymać dobry
stan środowiska na ich wodach
morskich
Wypełnienie delegacji
Rozporządzenie określa: warunki,
ustawowej zawartej w art. 22
sposób i tryb odbywania stażu
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. adaptacyjnego oraz warunki, sposób i
o zasadach uznawania
tryb przeprowadzania testu
kwalifikacji zawodowych
umiejętności w toku postępowania w
nabytych w państwach
sprawie uznania kwalifikacji do
członkowskich Unii
wykonywania zawodów regulowanych
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
w dziedzinie geologii
poz. 65)
Wypełnienie delegacji art. 146h
ustawy – Prawo ochrony
środowiska
(Dz. U. z 2016 r. Nr 627).

Mateusz Balcerowicz Dyrektor Departamentu
Zasobów Wodnych

III-IV kwartał
2016 r.

Piotr Nowak
Dyrektor DGK

IV kwartał 2016
r

W związku z uchwałą Nr 51/2016 Rady Agnieszka Sosnowska
Ministrów z dnia 2 maja 2016 r.
Dyrektor DPK
w sprawie przyjęcia zmiany
Przejściowego Planu Krajowego (RM111-45-16) należy wprowadzić zmiany
do rozporządzenia Ministra Środowiska

IV kwartał 2016
r.

z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
wymagań istotnych dla realizacji
Przejściowego Planu Krajowego (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1138).
224.

225.

226.

227.

228.

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia
siedlisk Obuwik w Uroczysku
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
Świdów (kod obszaru
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
PLH060106)
zm.)
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia
siedlisk Dolina Leniwej Obry
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
(kod obszaru PLH080001)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia
siedlisk Rynna Jezior
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
Obrzańskich (kod obszaru
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
PLH080002)
zm.)
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia
siedlisk Ujście Noteci (kod
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
obszaru PLH080006)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Horodyszcze (kod
obszaru PLH060101)

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

229.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
wykazów zawierających
informacje i dane
o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości
należnych opłat

230.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Puszcza Białowieska
PLC200004

232.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Mopkowy Tunel koło
Krzystkowic (PLH080024)

Obecnie przepisy
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 lutego
2014 r. w sprawie wykazów
zawierających informacje i dane
o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości
należnych opłat (Dz. U. poz.
274) nie są dostosowane do
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego
dyrektywę 1999/93/WE,
zwanego rozporządzeniem
eIDAS.
Rozporządzenie eIDAS
wprowadza nowy porządek
prawny w obszarze usług
zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym, co rodzi
konieczność dostosowania
prawa krajowego do nowych
uwarunkowań.
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

Dostosowanie przepisów
rozporządzenia do wymogów

Sławomir Gurtowski
Dyrektor DZŚ

II połowa 2016 r

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Grudzień 2016 r.

rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w
sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego
dyrektywę 1999/93/WE.

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i

przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
233.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Łęgi koło Wymiarek
(PLH080059)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

234.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Czerna (PLH120034)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

235.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Grądy nad Lindą
(PLH100022)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

236.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Ujście Ilanki
(PLH080015)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

237.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Tarnoszyn
(PLH060100)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

zm.)

niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000.
Celem rozporządzenia jest rozszerzenie
listy kodów odpadów, jakie należy
uwzględnić przy obliczaniu masy
odpadów papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła poddanych

238.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Buczyny ŁagowskoSulęcińskie (PLH080008)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

239.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Dolina Ilanki
(PLH080009)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

240.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Kargowskie Zakola
Odry (PLH080012)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

241.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Nowosolska Dolina
Odry (PLH080014)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

242.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 3b
ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu i czystości
w gminach (Dz. U. z 2016 r.,

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Magda Gosk, Dyrektor
Departamentu Gospodarki
Odpadami

-

grudzień 2016 r.

243.

244.

245.

metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych

poz. 250).

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
ustanowienia planu ochrony
dla obszaru mającego
znaczenie dla
Wspólnoty/projektowanego
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Nietoperek
PLH080003
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
sposobu przekazywania i
wzorów informacji o
pojazdach wycofanych z
eksploatacji oraz zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku
postępowania o uznanie
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej w dziedzinie
bezpieczeństwa jądrowego i
ochrony radiologicznej

Wypełnienie delegacji
ustawowej art. 29 ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz. U. z
2015 r. poz. 1651, z późn. zm.)

Wypełnienie delegacji
ustawowej art. 400k ust. 7
ustawy – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz. 627)

Wypełnienie delegacji
ustawowej art. 22 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2016 r.
poz. 65).

recyklingowi i przygotowanych do
ponownego użycia (o odpad o kodzie
15 01 05 – opakowania
wielomateriałowe oraz odpady z
podgrupy 19 12 - Odpady z
mechanicznej obróbki odpadów (np.
obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania,
granulowania) nieujęte w innych
grupach.
Celem projektowanego rozporządzenia
jest zapewnienie ochrony nietoperzy w
siedliskach podziemnych i naziemnych i
utrzymanie ich właściwego stanu, a
także popularyzowania wiedzy o
warunkach zachowania we właściwym
stanie ochrony gatunków zwierząt
będących przedmiotami ochrony i
siedlisk ich występowania.
Rozporządzenie ma określić sposób
przekazywania informacji o pojazdach
wycofanych z eksploatacji oraz zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
oraz wzory formularzy do
przekazywania tych informacji

Zgodnie z przepisami ustawy dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii
Europejskiej, w przypadku
występujących różnic pomiędzy
kwalifikacjami zawodowymi
wnioskodawcy a kształceniem lub
szkoleniem wymaganym w
Rzeczypospolitej Polskiej, organ
właściwy ma prawo zobowiązać
wnioskodawcę do odbycia stażu
adaptacyjnego lub przystąpienia do
testu umiejętności.

Agnieszka Dalbiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony
Przyrody

I kwartał 2017 r.

Magda Gosk, Dyrektor
DGO

IV kwartał
2016 r.

Ewa Paluch, Dyrektor
DNG

IV kwartał
2016 r.

246.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
upoważnienia do uznawania
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów
regulowanych

247.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
minimalnych rocznych
poziomów zbierania zużytego
sprzętu w latach
2018 – 2020

248.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
sposobu ustalania bezpiecznej
odległości

Rekomendowane rozwiązanie reguluje
zagadnienia związane z odbywaniem
stażu adaptacyjnego oraz zdawaniem
testu umiejętności.
Wypełnienie delegacji
Z dniem 1 stycznia 2017 r. utraci moc
ustawowej art. 4a ust. 3 ustawy rozporządzenie Ministra Środowiska z
z dnia 4 września 1997 r. o
dnia 11 września 2012 r. w sprawie
działach administracji rządowej upoważnienia do uznawania nabytych
w państwach członkowskich Unii
(Dz. U. z 2016 r. poz. 543)
Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów regulowanych
(Dz. U. poz. 1088), dlatego też istnieje
potrzeba wydania nowych przepisów
wykonawczych do ustawy.
Wypełnienie delegacji
Wejście w życie rozporządzenia ułatwi
ustawowej art. 20 ust. 4 ustawy wprowadzającym sprzęt planowanie
z dnia 11 września 2015 r. o
zadań w najbliższych latach, które
zużytym sprzęcie elektrycznym i doprowadzić mają do realizacji
elektronicznym (Dz. U. poz.
obowiązków nałożonych na nich
1688)
przepisami ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
poz. 1688) – osiągania wymaganych
minimalnych poziomów zbierania
zużytego sprzętu. Ponadto w
warunkach intensywnego rozwoju sieci
zbierania zużytego sprzętu zapewni
konkurencyjność tego sektora
gospodarki.
Wypełnienie delegacji
Projektowane przepisy mają na celu
ustawowej art. 73 ustawy –
zapewnienie wysokiego poziomu
Prawo ochrony środowiska
ochrony ludzi i środowiska przed
(Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z
skutkami poważnych awarii
późn. zm.)
przemysłowych poprzez wdrożenie
odpowiedniej procedury dotyczącej
sposobu uwzględnienia zagrożeń
poważnymi awariami w planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Ewa Paluch, Dyrektor
DNG

IV kwartał
2016 r.

Magda Gosk, Dyrektor
DGO

grudzień 2017 r.

Bogusława Rutkowska,
Dyrektor Departamentu
Inspekcji i Orzecznictwa,
GIOŚ

I kwartał 2017 r.

249.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Bory Chrobotkowe
Karaska (PLH140047)

250.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Białe Błota
(PLH140038)

251.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Rogoźnica
(PLH140036)

252.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Gołe Łąki
(PLH140027)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim treści
poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
siedlisk Puszcza Kozienicka
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
(PLH140035)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
siedlisk Dolina Dolnej Pilicy 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
(PLH140016)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
siedlisk Wydmy Lucynowsko - 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
Mostowieckie (PLH140013)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
zm.)

253.

254.

255.

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
256.

257.

258.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Krogulec (PLH14008)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim treści
poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
siedlisk Krynica (PLH120039) 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Rozporządzenie Ministra
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Środowiska w sprawie
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
specjalnego obszaru ochrony ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
siedlisk Grabinka
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
(PLH140044)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

259.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie nadania statutu
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Poznaniu

260.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk
Zachodniokurpiowskie Bory
Sasankowe (PLH140052);

261.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Aleja
Pachnicowa (PLH140054)

262.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Rzeka San

Proponowana zmiana umożliwi
skuteczniejsze zarządzanie RDOŚ w
Poznaniu, poprzez lepszą organizację
pracy i dystrybucję zadań oraz pozwoli
uporządkować organizację jednostki,
dostosowując ją do aktualnych po-trzeb,
a także zwiększyć efektywność
wykorzystania potencjału kadrowego.
Celem projektowanej regulacji jest
ponadto zapewnienie przejrzystości
struktury organizacyjnej jednostki
oraz dostosowanie jej do rzeczywistych
warunków
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
Zmiana struktury
organizacyjnej, polegająca na
likwidacji Wydziału
Zapobiegania i Naprawy Szkód
w Środowisku i utworzeniu
Samodzielnego stanowiska do
spraw szkód w środowisku,
zapewni sprawniejszą realizację
zadań jednostki.

Anna Chylińska
Dyrektor Biura Prawnego
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

(PLH180007)

263.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Murawy w
Haćkach (PLH200015)

265.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Hopowo
(PLH220010)

266.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Biała
(PLH220016)

U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
267.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Orle
(PLH220019)

268.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Twierdza
Wisłoujście (PLH220030)

269.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Waćmierz
(PLH220031)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim treści
poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

270.

271.

272.

273.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Górkowski
Las (PLH220045)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim treści
poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
projekt rozporządzenia
Zmiana struktury organizacyjnej Projektowane zmiany poprawią
Ministra Środowiska
w celu sprawniejszej realizacji skuteczność zarządzania przyrodą,
zmieniającego rozporządzenie zadań.
zasobami kadrowymi i posiadanym
w sprawie nadania statutu
mieniem, usprawnią procesy
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
planowania, poprawią efektywność
Środowiska w Bydgoszczy
pozyskiwania środków finansowych z
funduszy celowych i środków Unii
Europejskiej oraz nadzór nad
gospodarką finansową.
projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Bunkier w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
Oliwie (PLH220055)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Wilcze Błota 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
(PLH220093)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Anna Chylińska
Dyrektor Biura Prawnego
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

274.

275.

276.

zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Szachownica 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
(PLH240004)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Kościół w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
Radziechowach (PLH240007) U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Kościół w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
Górkach Wielkich
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
(PLH240008)
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

277.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Suchy Młyn
(PLH240016)

278.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Drużno (PLH280028)

279.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dąbrowy
Obrzyckie (PLH300003)

280.

projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Zgierzyniecka (PLH300007)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2014 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.)

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim treści
poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Puszcza
2014 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim treści
Bieniszewska (PLH300011)
U. z 2013 r. poz. 627, z późn.
poprzez eliminacje wątpliwości i
zm.)
niejasności w odniesieniu do celów i
przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów i przedmiotów jego
ochrony wśród podmiotów i osób, na
które oddziałuje akt normatywny.
Projekt rozporządzenia
Transpozycja wymagań
W związku z wejściem w życie
Ministra Środowiska w
dyrektywy (UE) 2015/1480 z
dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480
sprawie dokonywania oceny
dnia 28 sierpnia 2015 r.
oraz koniecznością przeniesienia
poziomów substancji w
zmieniającej niektóre załączniki wymagań Wytycznych do Decyzji
powietrzu
do dyrektyw Parlamentu
Komisji 2011/850/UE należy
Europejskiego i Rady
wprowadzić zmiany do rozporządzenia
2004/107/WE i 2008/50/WE
Ministra Środowiska z dnia 13
ustanawiających przepisy
września 2012 r. w sprawie
dotyczące metod
dokonywania oceny poziomów
referencyjnych, zatwierdzania
substancji w powietrzu
danych i lokalizacji punktów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1032).
pomiarowych do oceny jakości
powietrza oraz Wytycznych do
Decyzji Wykonawczej Komisji
2011/850/UE
Projekt rozporządzenia
Transpozycja wymagań
W związku z wejściem w życie
Ministra Środowiska w
dyrektywy (UE) 2015/1480 z
dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480
sprawie zakresu i sposobu
dnia 28 sierpnia 2015 r.
oraz koniecznością przeniesienia
przekazywania informacji
zmieniającej niektóre załączniki wymagań Wytycznych do Decyzji
dotyczących zanieczyszczenia do dyrektyw Parlamentu
Komisji 2011/850/UE należy
powietrza
Europejskiego i Rady
wprowadzić zmiany do rozporządzenia
2004/107/WE i 2008/50/WE
Ministra Środowiska z dnia 13
zm.)

281.

282.

283.

Marta Rzemieniuk
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Agnieszka Sosnowska,
Dyrektor DPK

IV kwartał
2016 r.

Agnieszka Sosnowska,
Dyrektor DPK

IV kwartał
2016 r.

284.

285.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk
Niedźwiedzie Wielkie
(PLH280050)

ustanawiających przepisy
dotyczące metod
referencyjnych, zatwierdzania
danych i lokalizacji punktów
pomiarowych do oceny jakości
powietrza oraz Wytycznych do
Decyzji Wykonawczej Komisji
2011/850/UE
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
zm.)

września 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów
substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1032).

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Projekt rozporządzenia
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
Ministra Środowiska w
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
ochrony siedlisk Jezioro
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
Wukśniki (PLH280038)
treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

286.

287.

288.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Niecka Skaliska
(PLH280049)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
zm.)

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Uroczyska
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
Płyty Krotoszyńskiej
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
treści poprzez eliminacje
(PLH300002)
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Projekt rozporządzenia
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
Ministra Środowiska w
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
ochrony siedlisk Sieraków
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
(PLH300013)
treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

289.

290.

291.

zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Projekt rozporządzenia
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
Ministra Środowiska w
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Torfowisko 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
Rzecińskie (PLH300019)
treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Projekt rozporządzenia
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
Ministra Środowiska w
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Uroczyska 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
w Lasach Stepnickich
zm.)
(PLH320033)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Projekt rozporządzenia
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
Ministra Środowiska w
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
ochrony siedlisk Bagno i
Jezioro Ciemino

U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

(PLH320036)

292.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Bobolickie
Jeziora Lobeliowe
(PLH320001)

293.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Mirosławiec
(PLH320045)

treści poprzez eliminacje
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
zm.)

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

oddziałuje akt normatywny.

294.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu
ograniczania masy tych
odpadów

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 3c
ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu i czystości
w gminach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250)

295.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina
Wolicy (PLH060058)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
zm.)

296.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Beskid
Żywiecki (PLH240006)

Planowane do wprowadzenia w
projekcie rozporządzenia zmiany mają
na celu uzyskiwanie bardziej
dokładnych/miarodajnych i
porównywalnych wyników poziomów
ograniczenia składowania odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji oraz ułatwienie gminom
osiągania wyznaczonych przepisami
prawa celów, co ma szczególne
znaczenie dla gmin turystycznych
i gmin, w których wzrosła liczba
mieszkańców w odniesieniu do roku
bazowego 1995.

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów

Magda Gosk,
Dyrektor Departamentu
Gospodarki Odpadami

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Grudzień 2017 r.

297.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Przedborska (PLH260004)

298.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina
Czarnej (PLH260015)

ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

299.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Kozubowska (PLH260029)

300.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina
Kakaju (PLH280036)

301.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja nad
Oświnem (PLH280044)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
zm.)

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

302.

303.

304.

zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Torfowiska
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
źródliskowe koło Łabędnika
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
treści poprzez eliminacje
(PLH280047)
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Biedrusko
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
(PLH300001)
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
sprawie specjalnego obszaru
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
ochrony siedlisk Dolina Noteci 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
(PLH30004)

U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

treści poprzez eliminacje
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
zm.)

305.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Pojezierze
Gnieźnieńskie (PLH300026)

306.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Kiszewo
(PLH300037)

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

oddziałuje akt normatywny.

307.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Glinianki w
Lenartowicach (PLH300048)

308.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Struga
Białośliwka (PLH300054)

309.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina Iny
koło Recza (PLH320004)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
zm.)

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

310.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk
Trzebiatowsko-Kołobrzeski
Pas Nadmorski (PLH320017)

311.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Jezioro
Czaplineckie (PLH320039)

odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.
Wypełnienie delegacji
Wprowadzenie regulacji skutkować
ustawowej zawartej w art. 27a
będzie udogodnieniami dla
ustawy z dnia 16 kwietnia
zainteresowanych podmiotów w
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. zakresie odbioru zawartych w nim
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. treści poprzez eliminacje
zm.)
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

312.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Warnie
Bagno (PLH320047)

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 27a
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
zm.)

315.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie szczegółowych cech
jakościowo-wymiarowych i
fizyko-chemicznych drewna
energetycznego
Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Komaszyce
(PLH060063)

Wypełnienie delegacji
Określenie szczegółowych cech fizyko- Jacek Krawczyk, Dyrektor
ustawowej zawartej w art. 119a chemicznych oraz jakościowoDepartamentu Leśnictwa
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. wymiarowych drewna energetycznego
o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. poz. 478, z późn. zm.).

316.

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów

Wprowadzenie regulacji skutkować Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje
wątpliwości i niejasności w
odniesieniu do celów i przedmiotów
ochrony danego obszaru Natura
2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat
samego obszaru, celów i
przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób, na które
oddziałuje akt normatywny.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Grudzień 2016 r.

jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
317.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina Krzny
(PLH060066)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

318.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Polichna
(PLH060078)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
319.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina
Górnej Siniochy (PLH060086)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

320.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Kornelówka
(PLH060091)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
321.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Parczewska (PLH060107)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

322.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Bory
Chrobotkowe Puszczy
Noteckiej (PLH080032)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,

mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

na które oddziałuje akt normatywny.

323.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Bytnica
(PLH080034)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

324.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Lasy
Dobrosułowskie (PLH080037)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów

członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

325.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Sulechów
(PLH080043)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

326.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Bory
Chrobotkowe koło Bytomca
(PLH080048)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona

Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

327.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Lubiaszów w
Puszczy Pilickiej
(PLH100026)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

328.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Nowodworska (PLH140043)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów

późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

329.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Kołacznia
(PLH180006)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

330.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Sasanki w

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZZP
GDOŚ

331.

Kolimagach (PLH200025)

ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Białe Błoto
(PLH220002)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

332.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Mierzeja
Sarbska (PLH220018)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

333.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Lemańskie
Jodły (PLH240045)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
334.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Szaniecko-Solecka
(PLH260034)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

335.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Północnomazurska
(PLH280045)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
336.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Aleje
Pojezierza Iławskiego
(PLH280051)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

337.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Napiwodzko-Ramucka
(PLH280052)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
338.

339.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Ostoja
Iławska (PLH280053)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Projekt rozporządzenia
Podstawę wydania
Ministra Środowiska w
rozporządzenia stanowi art. 7
sprawie zwrotu gminom
ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia
utraconych dochodów z tytułu 1991 r. o podatkach i opłatach
zwolnienia z podatku od
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
nieruchomości gruntów pod
716 i 1579).
wodami powierzchniowymi
Konieczność określenia na nowo
płynącymi jezior oraz gruntów szczegółowych zasad i trybu
zajętych pod sztuczne
zwrotu gminom utraconych
zbiorniki wodne, będących
dochodów z tytułu zwolnienia z
własnością Skarbu Państwa
podatku od nieruchomości,
będących własnością Skarbu

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Projektowane rozwiązania nie
odbiegają od rozwiązań przyjętych w
obowiązującym rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 20 lipca
2006 r. w sprawie zwrotu gminom
utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od
nieruchomości, będących własnością
Skarbu Państwa, gruntów pokrytych
wodami jezior o ciągłym dopływie lub
odpływie wód powierzchniowych oraz
gruntów zajętych pod sztuczne

Andrzej Kulon, Zastępca
Dyrektora DZW

Grudzień 2016 r.

Państwa, gruntów pod wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior oraz gruntów zajętych pod
sztuczne zbiorniki wodne
wynika ze zmian w ustawie o
podatkach i opłatach lokalnych,
wprowadzonych ustawą z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1045). Przywołaną
ustawą zmieniającą (art. 9 pkt 7
lit. a tiret drugie), która weszła
w życie 1 stycznia 2016 r.,
zmieniony został bowiem zakres
przedmiotowy zwolnienia od
podatku od nieruchomości
gruntów zajętych pod
sztucznymi zbiornikami
wodnymi – zwolnienie to nie
dotyczy gruntów przekazanych
w posiadanie innym podmiotom
niż wymienione w art. 217
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469, z późn. zm.), co
oznacza, że zwolnienie
obejmuje jedynie grunty
przekazane w trwały zarząd
urzędom morskim, regionalnym
zarządom gospodarki wodnej
oraz parkom narodowym.
Jednocześnie zgodnie z art. 54
ust. 1 przywołanej ustawy
zmieniającej dotychczasowe
przepisy wykonawcze, to jest
rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 20 lipca 2006
r. w sprawie zwrotu gminom
utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od

zbiorniki wodne.
Zwrot utraconych podatków będzie
następował na wniosek gminy,
składany do właściwego
wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

340.

341.

nieruchomości, będących
własnością Skarbu Państwa,
gruntów pokrytych wodami
jezior o ciągłym dopływie lub
odpływie wód
powierzchniowych oraz gruntów
zajętych pod sztuczne zbiorniki
wodne (Dz. U. poz. 1023),
zachowują moc do czasu
wydania nowego
rozporządzenia, nie dłużej
jednak niż do 1 stycznia 2017 r.
Projekt rozporządzenia
Zmiana struktury
Ministra Środowiska
organizacyjnej, polegająca
zmieniającego rozporządzenie na podziale Wydziału
w sprawie nadania statutu
Organizacyjno-Finansowego na
Regionalnej Dyrekcji Ochrony dwie komórki organizacyjne,
Środowiska w Rzeszowie
tj.: Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny
oraz Zespół Budżetu i Finansów
i wyodrębnienie: Samodzielnego
stanowiska do spraw obsługi
prawnej - radcy prawnego,
stanowiska Administratora
Bezpieczeństwa Informacji,
stanowiska Pełnomocnika do
spraw ochrony informacji
niejawnych, Samodzielnego
stanowiska pracy do spraw
obronnych i zarządzania
kryzysowego,
zapewnią sprawniejszą
realizację zadań jednostki.
Projekt rozporządzenia
Aktualnie warunki
Ministra Środowiska w
przyznawania i wysokość
sprawie warunków
wynagrodzeń w parkach
wynagradzania za pracę i
narodowych są określane w
przyznawania innych
Ponadzakładowym Układzie
świadczeń związanych z pracą Zbiorowym Pracy dla
dla pracowników parków
Pracowników Parków
narodowych
Narodowych (PUZP). Niemniej

Proponowana zmiana umożliwi
Anna Chylińska,
skuteczniejsze zarządzanie RDOŚ w
Dyrektor BP
Rzeszowie, poprzez lepszą organizację GDOŚ
pracy i dystrybucję zadań oraz pozwoli
uporządkować organizację jednostki,
dostosowując ją do aktualnych potrzeb,
a także zwiększyć efektywność
wykorzystania potencjału kadrowego.
Celem projektowanej regulacji jest
ponadto zapewnienie przejrzystości
struktury organizacyjnej jednostki
oraz dostosowanie jej do rzeczywistych
warunków.

Luty 2017 r.

Rozporządzenie będzie określało
Agnieszka Dalbiak,
warunki dot. wynagradzania
Zastępca Dyrektora DOP
pracowników parków narodowych, np.
tabelę miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego, tabelę
stanowisk, zaszeregowań i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników Służby
Parków Narodowych, pomocniczych

I półrocze
2017 r.

342.

jednak w związku z rozbieżnymi
interpretacjami przepisów PUZP
oraz przepisów ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. z
2015 r. poz. 2099, z późn. zm.)
w zakresie wynagrodzeń osób
objętych tymi przepisami, parki
narodowe niejednolicie
regulowały zasady wypłaty
niektórych świadczeń
związanych z pracą (np.
dodatkowe wynagrodzenie
roczne). Tym samym konieczne
jest wydanie rozporządzenia,
które ureguluje dane
zagadnienia.
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Ministra Środowiska
ustawowej zawartej w art. 124
zmieniającego rozporządzenie ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia
w sprawie składowisk
2012 r. o odpadach (Dz. U. z
odpadów
2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

oraz robotniczych, tabelę stawek
dodatku funkcyjnego. Ponadto
określone zostaną warunki, na jakich
pracownicy, w tym kierownictwo parku
narodowego (dyrektorzy, zastępcy,
główny księgowy), będą mogli
otrzymywać świadczenia związane z
pracę, np. premie okresowe, nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Istnieje potrzeba doprecyzowania
Magda Gosk, Dyrektor
niektórych przepisów obowiązującego DGO
rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523),
m. in. w zakresie wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy
i prowadzenia składowisk odpadów
oraz prowadzenia monitoringu
składowisk odpadów, które w
poprzednim procesie legislacyjnym nie
doszło do skutku.
Przepisy będą uwzględniały zarówno
zmiany dostosowawcze do przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, jak i zmiany mające na celu
doprecyzowanie obowiązujących
przepisów rozporządzenia oraz uwagi i
propozycje zgłoszone i przyjęte w
trakcie konsultacji i uzgodnień w
poprzednim procesie legislacyjnym.

IV kwartał
2017 r.

343.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie nadania statutu
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Pogłębiona analiza
funkcjonowania Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie od początku jej
istnienia, wskazuje, że zmiana
struktury organizacyjnej
zapewni sprawniejszą realizację
zadań.
Obecny podział zadań dotyczący
prowadzenia spraw związanych
ze szkoleniami pracowniczymi
angażuje dwie osoby z różnych
komórek organizacyjnych,
wobec tego jest niejednoznaczny
i nieefektywny.
Ponadto, pracownik zajmujący
dotychczasowe samodzielne
stanowisko do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy
ściśle współpracuje z obecnym
zespołem do spraw Obsługi
Organizacyjnej i Informatyki
zarówno w sprawach
dotyczących zapewnienia
odpowiednich, bezpiecznych
warunków pracy, aktualności
uregulowań, czy też aktualnej i
odpowiedniej wiedzy
pracowników z tego zakresu.
Mając na celu skrócenie czasu
załatwiania spraw związanych z
BHP oraz odciążenie
kierownictwa RDOŚ od
powielania spotkań i poleceń
dotyczących spraw związanych
z BHP zaproponowano włącznie
tego stanowiska w skład nowego
Zespołu OrganizacyjnoAdministracyjnego.

Celem projektowanej regulacji jest
zapewnienie przejrzystości struktury
organizacyjnej jednostki oraz
dostosowanie jej do rzeczywistych
warunków.
Efektem proponowanych zmian będzie
usprawnienie funkcjonowania
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.

Anna Chylińska,
Dyrektor BP
GDOŚ

344.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
w sprawie bazy danych o
ocenach oddziaływania na
środowisko

Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 129 ust. 2
ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353, z późn. zm.).
W związku z nowelizacją ww.
ustawy, dokonaną ustawą z dnia
9 października 2015 r. o zmianie
ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1936,
z późn. zm.) zmianie uległo
upoważnienie, zawarte w art.
129 ust. 2 ustawy, w zakresie
informacji, gromadzonych w
bazie danych o ocenach
oddziaływania na środowisko, a
także sposób przedkładania
informacji przez właściwe
organy.

Uporządkowanie wymagań w zakresie
danych wprowadzanych do bazy
danych o ocenach oddziaływania na
środowisko przyczyni się do
ujednolicenia informacji
przedkładanych przez organy, co ułatwi
monitorowanie ocen oddziaływania na
środowisko

Patrycja Stawiarz Dyrektor
Departamentu Realizacji
Projektów Środowiskowych
GDOŚ

I kwartał 2017 r.

345.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach
górniczych

Wydanie rozporządzenia ma na
celu zachowanie spójności
pomiędzy przepisami wydanymi
na podstawie art. 118 ust. 4 i art.
120 ust. 1 ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze, aby
termin wejścia w życie
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 stycznia

Rozporządzenie przewiduje jedynie
zmianę brzmienia przepisu dotyczącego
terminu wejścia w życie nowego
rozporządzenia w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych na
dzień 1 lipca 2017 r.

Marcin Mazurowski,
Zastępca Dyrektora DGK

II kwartał
2017 r.

346.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Debry
(PLH060003)

2013 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach
górniczych był taki sam jak
termin wejścia w życie
rozporządzenia Ministra Energii
w sprawie prowadzenia ruchu
podziemnych zakładów
górniczych.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

347.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina
Środkowego Wieprza
(PLH060005)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

348.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Gościeradów
(PLH060007)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona

349.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Zarośle
(PLH060028)

Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
350.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolina
Łętowni (PLH060040)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
351.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Przełom
Wisły w Małopolsce
(PLH060045)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

352.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Dolny Wieprz
(PLH060051)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

353.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Terespol
(PLH060053)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona

354.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Horodysko
(PLH060060)

Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
355.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Las Orłowski
(PLH060061)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
356.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Rogów
(PLH060062)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

357.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Sawin
(PLH060068)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

358.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Borowa Góra
(PLH060070)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona

359.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Guzówka
(PLH060071)

Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
360.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Kumów
Majoracki (PLH060072)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
361.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Posadów
(PLH060073)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

362.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Putnowice
(PLH060074)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

363.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Żmudź
(PLH060075)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona

364.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Łabunie
(PLH060080)

Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
365.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Szczecyn
(PLH060083)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
366.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Jelino
(PLH060095)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

367.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Uroczyska
Lasów Strzeleckich
(PLH060099)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

368.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Lasy
Dołhobyczowskie
(PLH060103)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona

369.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Maśluchy
(PLH060105)

Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
370.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Jata
(PLH060108)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji

Marta Rzemieniuk,
Wprowadzenie regulacji skutkować
Dyrektor DZP
będzie udogodnieniami dla
GDOŚ
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

371.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Nietoperek
(PLH080003)

Europejskiej elektronicznej bazy
danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

372.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony Otyń
(PLH080040)

373.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Bory
Babimojskie
(PLH080063)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego

374.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
siedlisk Niebieskie Źródła
(PLH100005)

przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady

obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

375.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
siedlisk Dolina Środkowej
Pilicy
(PLH100008)

Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

376.

377.

informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Projekt rozporządzenia
Specjalne obszary ochrony
Ministra Środowiska w
siedlisk ze względu na swoją
sprawie specjalnego obszaru
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
ochrony siedlisk Dolina Rawki dnia 16 kwietnia 2014 r. o
(PLH100015)
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Projekt rozporządzenia
Specjalne obszary ochrony
Ministra Środowiska w
siedlisk ze względu na swoją
sprawie specjalnego obszaru
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
ochrony siedlisk Na Policy
dnia 16 kwietnia 2014 r. o

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZP
GDOŚ

(PLH120012)

378.

ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Projekt rozporządzenia
Specjalne obszary ochrony
Ministra Środowiska w
siedlisk ze względu na swoją
sprawie specjalnego obszaru
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
ochrony siedlisk Dolina Białki dnia 16 kwietnia 2014 r. o
(PLH120024)
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla

treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

379.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Giebułtów
(PLH120051)

Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

380.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Komorów
(PLH120055)

obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

przedmioty ochrony i granice.
381.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk ChodówFalniów
(PLH120063)

382.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Górny
Dunajec
(PLH120086)

Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Wprowadzenie regulacji skutkować
będzie udogodnieniami dla
zainteresowanych podmiotów w
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor DZP
GDOŚ

383.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Łososina
(PLH120087)

późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu

i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

384.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Biała
Tarnowska (PLH120090)

opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji.

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

385.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Jezioro
Dobropolskie
(PLH320070)

Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.
Specjalne obszary ochrony
siedlisk ze względu na swoją
specyfikę są, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z
późn. zm.),
wyznaczane etapowo.
Pierwszym etapem prac jest
przygotowanie przez kraj
członkowski listy
proponowanych obszarów
mających znaczenie dla
Wspólnoty, która po
przeprowadzeniu
opiniowania z właściwymi
miejscowo radami gmin oraz
uzyskaniu zgody Rady
Ministrów
jest wysyłana do Komisji
Europejskiej (art. 27).
Przekazanie proponowanych
obszarów odbywa się poprzez
przesłanie do Komisji
Europejskiej elektronicznej
bazy danych, w której zebrane
są wszystkie dostępne
informacje na temat
przekazywanych obszarów, w
tym m.in.
ich: położenie, powierzchnia,
przedmioty ochrony i granice.

Wprowadzenie regulacji skutkować
Marta Rzemieniuk,
będzie udogodnieniami dla
Dyrektor DZP
zainteresowanych podmiotów w
GDOŚ
zakresie odbioru zawartych w nim
treści poprzez eliminacje wątpliwości i
niejasności w odniesieniu do celów
i przedmiotów ochrony danego obszaru
Natura 2000. W efekcie zwiększona
zostanie świadomość na temat samego
obszaru, celów
i przedmiotów jego ochrony wśród
podmiotów i osób,
na które oddziałuje akt normatywny.

386.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie szczegółowego
zakresu kontroli
użytkowników

Rozporządzenie do ustawy z
dnia 19 lipca
2016 r. o dostępie do zasobów
genetycznych i podziale
korzyści z ich wykorzystania.

Delegacja ustawowa dotyczy
Agnieszka Dalbiak,
szczegółowego określenia zakresu
Zastępca Dyrektora DOP
kontroli użytkowników - na podstawie
art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2016
r. o dostępie do zasobów genetycznych
i podziale korzyści z ich wykorzystania
(Dz. U. poz. 1340).

387.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie szczegółowego
zakresu danych ujętych w
mapach akustycznych oraz ich
układu i sposobu prezentacji

Do dnia 31.01.2017 r. powinny
być już wykonane mapy
akustyczne dla głównych dróg i
głównych linii kolejowych
przebiegających przez tereny
poza aglomeracjami, zaś dla
pozostałych podmiotów
mapowania, tj. dla aglomeracji i
funkcjonujących na ich terenie
głównych dróg czy głównych
lotnisk, są już realizowane
mapy akustyczne.

Regulacja ma na celu, począwszy od III Andrzej Rudlicki,
Zastępca Dyrektora DZŚ
rundy mapowania, tj. rundy
przypadającej na rok 2017, uchylenie
ust. 10 w załączniku nr 3 do
rozporządzenia, tj. przepisu
nakładającego obowiązek, który
wykracza poza wymagania Dyrektywy
2002/49/WE, dotyczące mapowania
akustycznego.

388.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie w sprawie odpadów,
które podlegają próbie
strzępienia odpadów
pochodzących z pojazdów
wycofanych z eksploatacji,
oraz sposobu jej wykonania
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie opłat
za usunięcie drzew i krzewów

Realizacja upoważnienia
ustawowego zawartego w
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z
eksploatacji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 803).

Projekt rozporządzenia ma określić
odpady, które podlegają próbie
strzępienia odpadów z pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz sposób
jej wykonania.

Bogusława Brzdąkiewicz, Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie opłat za
usunięcie drzew i krzewów,
wykonuje upoważnienie
zawarte w art. 85 ust. 4b ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134, z późn. zm.),
w brzmieniu nadanym ustawą z
dnia 11 maja 2017 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody.

Z uwagi na zmiany wprowadzone
ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o
zmianie ustawy o ochronie przyrody
zmianie ulegnie sposób obliczania opłat
za usunięcie drzew i krzewów,
ponieważ nie będą już one
zróżnicowane pod kątem lokalizacji
zadrzewień. Ponadto stawka opłat za
usunięcie krzewów powinna
uwzględniać ich gatunek lub rodzaj
oraz wielkość zajmowanej

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Zasobami
Przyrody
GDOŚ
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powierzchni. Dotychczas stawka opłat
za usunięcie krzewów była jednolita.
Nie można także zastosować stawek
wprowadzonych przed nowelizacja,
przez rady gminy, ponieważ są one
bardzo zróżnicowane na terenie Polski.
W związku z powyższym powstała
potrzeba opracowania nowej metodyki
obliczania stawek opłat, aby
uwzględnić nowy ustawowy zakres
rozporządzenia.
Stawka opłaty za usunięcie drzewa
zależeć będzie od obwodu pnia oraz
gatunku lub rodzaju drzewa.
390.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
zakresu i wzoru rocznego
raportu o funkcjonowaniu
systemu gospodarki zużytym
sprzętem

Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy z
dnia 11 września 2015 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. poz.
1688) Minister Środowiska
zobowiązany jest do wydania
rozporządzenia w sprawie
zakresu i wzoru rocznego
raportu o funkcjonowaniu
systemu gospodarki zużytym
sprzętem.

Konieczne jest dodanie do obecnie
obowiązującego wzoru raportu
dodatkowych tabel, w których GIOŚ
będzie przekazywał Ministrowi
Środowiska informacje o zużytym
sprzęcie od innych podmiotów niż w
obecnie obowiązującym wzorze
rocznego raportu o funkcjonowaniu
systemu gospodarki zużytym sprzętem.

Bogusława Brzdąkiewicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

-
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391.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
szczegółowego zakresu,
sposobu i formy sporządzania
sprawozdania z realizacji
wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 40
pkt 2 ustawy o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (uchwalonej przez
Sejm RP w dniu 17 grudnia
2014 r.).

Rozporządzenie ma na celu uzyskanie
niezbędnego zakresu informacji
dotyczących realizacji założeń
wojewódzkich planów gospodarki
odpadami. Sprawozdanie z realizacji
wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami przygotowuje i przedkłada
sejmikowi województwa oraz
ministrowi właściwemu do spraw
środowiska zarząd województwa. Art.
39 ustawy o odpadach stanowi, że
sprawozdania z realizacji planów
gospodarki odpadami zawierają
informacje dotyczące realizacji

Magda Gosk, Dyrektor
Departamentu Gospodarki
Odpadami

-

IV kwartał
2017 r.

postanowień tych planów, ocenę stanu
gospodarki odpadami, ocenę stanu
realizacji zadań oraz osiągnięcia celów.
Wskazany w art. 39 zakres jest bardzo
ogólny, co powoduje że informacje
zawarte w sprawozdaniach z realizacji
wojewódzkich planów gospodarki
odpadami są niejednolite i
niekompletne. Wobec powyższego
zakres ten wymaga uszczegółowienia,
tak aby zapewnić pozyskanie
niezbędnych danych i informacji. Dane
i informacje zawarte w sprawozdaniach
z wojewódzkich planów gospodarki
odpadami są niezbędne do
przygotowania sprawozdania z
realizacji krajowego planu gospodarki
odpadami. Wykorzystywane są również
w pracach nad przygotowaniem
sprawozdań do Komisji Europejskiej.
Ponadto służą do analizy gospodarki
odpadami w kraju oraz planowania
działań w zakresie gospodarki
odpadami, zarówno organizacyjnych
jak i legislacyjnych.
392.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga
zgłoszenia

Transpozycja postanowień
dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2015/2193 z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie ograniczenia
emisji niektórych
zanieczyszczeń do powietrza ze
średnich obiektów
energetycznego spalania.

Dyrektywa 2015/2193 wprowadza
wymóg posiadania pozwolenia albo
zarejestrowania tzw. średnich źródeł
spalania paliw, tj. źródeł o nominalnej
mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
i nie większej niż 50 MW.
Określonemu w tej dyrektywie
systemowi rejestracji i pozwoleń
odpowiada funkcjonujący w Polsce
system regulacyjny obejmujący
pozwolenia na emisję oraz zgłoszenia
instalacji. Obecnie poza tym systemem
są instalacje energetyczne o łącznej
nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, a
więc także źródła spalania paliw o

Agnieszka Sosnowska,
Dyrektor Departamentu
Ochrony Powietrza
i Klimatu

IV kwartał
2017 r.

mocy wynoszącej dokładnie 1 MW.
Dla zapewnienia transpozycji
dyrektywy konieczna jest zmiana
rozporządzenia wskazującego instalacje
wymagające zgłoszenia, polegająca na
odpowiednim rozszerzeniu zakresu
zgłoszeń w odniesieniu do instalacji
energetycznych.
393.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
ustalenia listy zwierząt
łownych

Brak określenia statusu szakala
złocistego.

Uznanie szakala za zwierzę łowne.

Jacek Krawczyk,
Dyrektor Departamentu
Leśnictwa

394.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
określenia okresów polowań
na zwierzęta łowne

Rosnące szkody łowieckie od
niektórych zwierząt łownych
oraz konieczność zwalczania
afrykańskiego pomoru świń.

Zdjęcie moratorium na łosia,
wydłużenie okresów polowań na
daniele, jelenie i dziki.

Jacek Krawczyk,
Dyrektor Departamentu
Leśnictwa

395.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
rocznych planów łowieckich i
wieloletnich łowieckich
planów hodowlanych

Rosnące szkody łowieckie oraz
konieczność zwalczania
afrykańskiego pomoru świń.

Jacek Krawczyk,
Ustalenie w rocznych planach
Dyrektor Departamentu
łowieckich minimalnej liczby dzików
do pozyskania, określenie przesłanki do Leśnictwa
zmiany rocznych planów łowieckich.

396.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków
wykonywania polowania i
znakowania tusz
Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania pomocy publicznej
na cele z zakresu ochrony
środowiska wynikające z
zamknięcia jednostek
produkcyjnych węgla

Rosnące szkody łowieckie oraz
konieczność zwalczania
afrykańskiego pomoru świń.

Jacek Krawczyk,
Dyrektor Departamentu
Leśnictwa

397.

Dopuszczenie noktowizji i termowizji
do nocnych polowań na dziki w
strefach ASF oraz wykonywanie
polowania indywidualnego w tym
samym obwodzie i w tym samym
czasie co polowanie zbiorowe.
Wykonanie fakultatywnej
Rozporządzenie ma na celu określenie
delegacji ustawowej zawartej w warunków udzielania przez Narodowy
art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 Fundusz Ochrony Środowiska i
kwietnia 2001 r. – Prawo
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
ochrony środowiska (Dz. U. z
pomocy publicznej na ochronę
2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
środowiska w zamykanych jednostkach
produkcyjnych węgla zgodnie z
zasadami określonymi w decyzji Rady

Małgorzata Typko, Zastępca
Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem
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398.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
określenia okresów polowań
na zwierzęta łowne

399.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Parkowi
Narodowemu Gór Stołowych
z siedzibą w Kudowie-Zdroju

400.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
nadania statutu
Biebrzańskiemu Parkowi
Narodowemu z siedzibą w
Osowcu-Twierdzy

W czasie obowiązywania
moratorium wprowadzonego w
2001 r. populacja łosia
odbudowała się. W związku z
wysoką liczebnością populacji
istnieje potrzeba przywrócenia
okresu polowań na te zwierzęta
w określonych częściach kraju,
w których powodują największe
szkody w uprawach i płodach
rolnych oraz w lasach
Zmiana rozporządzenia jest
podyktowana koniecznością
dostosowania struktury
organizacyjnej Parku do
możliwości sprawnego
wykonywania zadań
statutowych

z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie
pomocy państwa ułatwiającej
zamykanie niekonkurencyjnych kopalń
węgla (Dz. Urz. UE L 336 z
21.12.2010, str. 24) oraz decyzją
Komisji Europejskiej zatwierdzającą
zgodność programu pomocy Pomoc
państwa dla polskiego sektora węgla
kamiennego w okresie 2015-2018 nr:
SA. 41161(2015/N). Przedmiotowa
regulacja zapewni możliwość
kontynuacji udzielania przez
NFOŚiGW pomocy w tym zakresie w
okresie do końca 2018 r.
Określenie okresu polowań na łosie –
Jacek Krawczyk, Dyrektor
byki, klempy i łoszaki
Departamentu Leśnictwa
w określonych rejonach kraju

Zmiany będą obejmowały wyłącznie
korektę struktury organizacyjnej Parku
w odniesieniu do komórek
wewnętrznych oraz komórek
terenowych (obwodów i obrębów
ochronnych) – w celu usprawnienia
wykonywania zadań realizowanych
przez Park
Doświadczenia związane z
Projektowane rozwiązania zakładają
funkcjonowaniem
konsolidację rozdrobnionych dotąd
Biebrzańskiego Parku
komórek organizacyjnych, spłaszczenie
Narodowego z siedzibą w
zależności pionowych i tym samym
Osowcu-Twierdzy wskazują, że zwiększenie elastyczności i skuteczności
struktura organizacyjna z
funkcjonowania Parku w zmiennych
nadmiernie rozdrobnionymi
warunkach prawno-ekonomicznych.
komórkami organizacyjnymi
Proponowana zmiana umożliwi
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Agnieszka Dalbiak,
Zastępca Dyrektora DOP
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Agnieszka Dalbiak,
Zastępca Dyrektora DOP
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skuteczniejsze zarządzanie Parkiem
przez lepszą organizację pracy i
dystrybucję zadań oraz pozwoli
uporządkować organizację jednostki,
dostosowując ją do aktualnych potrzeb,
a także pozwoli zwiększyć efektywność
wykorzystania potencjału kadrowego
Zmiana powierzchni strefy
Zmiany będą związane z
ochrony zwierząt łownych w
ograniczeniem strefy ochrony zwierząt
otulinie Kampinoskiego Parku łownych do terenów w gminach:
Narodowego podyktowana
Stare Babice - 212,28 ha, Leszno została utratą walorów
517,53 ha, Kampinos - 530,04 ha,
przyrodniczych i możliwością
Brochów - 4.380,68 ha, Leoncin ochrony zwierząt na obecnie
1.278.88 ha, Czosnów - 2.547,52 ha.
obowiązującej powierzchni
Zmian granic strefy ochrony zwierząt
łownych odciąży pracowników z
nadzoru i opieki nad tak dużą strefą
oraz spowoduje zmniejszenie
wypłacanych odszkodowań przez
Kampinoski Park Narodowy o około
60 % wszystkich odszkodowań, które
są wypłacane za szkody wyrządzone w
strefie ochrony zwierząt łownych
Procedowany obecnie w Sejmie Określenie wysokości stawki opłaty
RP projekt ustawy o zmianie
recyklingowej, która będzie
ustawy o gospodarce
pobierana w jednostkach handlowych
opakowaniami i odpadami
od nabywających lekkie torby na
opakowaniowymi wprowadza
zakupy z tworzywa sztucznego
tzw. opłatę recyklingową, która
będzie pobierana w jednostkach
handlowych za lekką torbę z
tworzywa sztucznego. Zgodnie
z projektem ustawy
maksymalna stawka opłaty
będzie wynosić zł. Natomiast
Minister Środowiska został
zobowiązany do wydania
rozporządzenia określającego
stawkę opłaty (w porozumieniu
z Ministrem Rozwoju i
Finansów). Opłata
recyklingowa ma obowiązywać
jest nieadekwatna do
wykonywanych obecnie zadań,
co powoduje mniejszą
efektywność pracy

401.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające
rozporządzenie w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej
zwierząt łownych w otulinie
Kampinoskiego Parku
Narodowego

402.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie stawki
opłaty recyklingowej

Agnieszka Dalbiak,
Zastępca Dyrektora DOP

IV kwartał
2017 r.

Bogusława Brzdąkiewicz,
Zastępca Dyrektora DGO

grudzień 2017 r.

od 1 stycznia 2018 r.
403.

404.

Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
kryteriów uznawania tworów
przyrody żywej i nieożywionej
za pomniki przyrody

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 40
ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
Brak kryteriów uznania drzewa
za pomnik przyrody powoduje,
że obecnie nie można wydać
sprzeciwu wobec zamiaru
wycinki drzewa (rosnącego na
nieruchomości stanowiącej
własność osób fizycznych,
usuwanego na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności
gospodarczej), nawet jeżeli
planowane do usunięcia drzewa
istotnie wyróżniają się
rozmiarami, co osłabia ochronę
najbardziej wartościowych
drzew przez samorządy.
Ponadto brak wydania
przedmiotowego
rozporządzenia oznaczać będzie
kontynuację dużej
uznaniowości w zakresie
ustanawiania pomników
przyrody przez samorządy
Rozporządzenie Ministra
Transpozycja postanowień
Środowiska w sprawie
Dyrektywy Parlamentu
standardów emisyjnych dla
Europejskiego i Rady (UE)
niektórych rodzajów instalacji, 2015/2193 z dnia 25 listopada
źródeł spalania paliw oraz
2015 r. w sprawie ograniczenia
urządzeń spalania lub
emisji niektórych
zanieczyszczeń do powietrza ze
współspalania odpadów
średnich obiektów
energetycznego spalania

Agnieszka Dalbiak,
Zastępca Dyrektora DOP

IV kwartał
2017 r.

Rozporządzenie zobiektywizuje
przesłanki uznania za pomnik przyrody
w wydawanych przez rady gmin
uchwałach poprzez doprecyzowanie
przepisów ustawowych. Ponadto
projektowane rozporządzenie będzie
stanowić pomoc i podstawę dla
organów gminnych podczas
podejmowania decyzji o
kwalifikowaniu tworów przyrody
ożywionej i nieożywionej jako
pomników przyrody

Dyrektywa 2015/2193 określa w
Agnieszka Sosnowska,
załączniku II dopuszczalne wielkości
Dyrektor DPK
emisji w zakresie dwutlenku siarki,
tlenku i dwutlenku azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu oraz pyłu dla tzw.
średnich źródeł spalania paliw, tj. źródeł
o nominalnej mocy cieplnej nie
mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50
MW. W Polsce wszystkie średnie
źródła spalania paliw są już obecnie
objęte wymaganiami emisyjnymi, na
mocy rozporządzenia Ministra

IV kwartał
2017 r.

405.

Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie standardów emisyjnych dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł
spalania paliw oraz urządzeń spalania
lub współspalania odpadów (Dz. U.
poz. 1546) Wymagania te, w
przypadku niektórych zanieczyszczeń i
paliw (np. dla niektórych źródeł
opalanych paliwami stałymi w zakresie
dwutlenku siarki i pyłu, dla niektórych
źródeł opalanych paliwami ciekłymi
lub gazowymi – w zakresie dwutlenku
siarki, a także dla niektórych turbin
gazowych – w zakresie tlenków azotu),
są łagodniejsze od określonych
w dyrektywie, co powoduje
konieczność wprowadzenia zmian do
rozporządzenia. Ze względu na zakres
projektowanych zmian nie proponuje
się zmiany obowiązującego
rozporządzenia w sprawie standardów
emisyjnych, lecz zastąpienie go nowym
rozporządzeniem
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji art. 146h Przejściowy Plan Krajowy (dalej PPK) Agnieszka Sosnowska,
Ministra Środowiska
ustawy – Prawo ochrony
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
Dyrektor DPK
zmieniającego rozporządzenie środowiska (Dz. U. z 2017 r.
do dnia 30 czerwca 2020 r., a operatorzy
w sprawie wymagań istotnych poz. 519, z późn. zm.)
obiektów w nim uwzględnionych muszą
dla realizacji Przejściowego
wywiązywać się z dotrzymania
Planu Krajowego
przyznanych udziałów w pułapach
emisji w poszczególnych latach
realizacji planu. Zmiana rozporządzenia
wynika z faktu złożenia przez
prowadzącego instalację rezygnacji z
obejmowania PPK jednego źródła
eksploatowanego przez
Elektrociepłownię PCC Rokita SA oraz
wniosków o zmianę terminów
określonych w PPK dla realizacji
działań, w celu nieprzekraczania
maksymalnych emisji substancji. W
związku z powyższym zachodzi
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406.

konieczność aktualizacji wymagań
istotnych dla realizacji PPK zgodnie
z wnioskami zgłoszonymi przez
prowadzących instalacje
Projekt rozporządzenia
Transpozycja postanowień
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Ministra Środowiska
Dyrektywy Parlamentu
Rady 2015/2193 z dnia 25 listopada
zmieniającego rozporządzenie Europejskiego i Rady (UE)
2015 r. w sprawie ograniczenia emisji
w sprawie wymagań w
2015/2193 z dnia 25 listopada
niektórych zanieczyszczeń do powietrza
zakresie prowadzenia
2015 r. w sprawie ograniczenia ze średnich obiektów energetycznego
pomiarów wielkości emisji
emisji niektórych
spalania (dyrektywa MCP) wprowadza
oraz pomiarów ilości
zanieczyszczeń do powietrza ze dla średnich źródeł spalania paliw
średnich obiektów
dopuszczalne wielkości emisji
pobieranej wody
energetycznego spalania
dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu,
wymóg objęcia ich pozwoleniami lub
rejestracją oraz wymagania dotyczące
monitorowania emisji i eksploatacji
urządzeń redukujących emisję.
Transpozycja postanowień dyrektywy
wymaga m.in. objęcia pomiarami emisji
do powietrza dodatkowej grupy objętej
obecnie wymaganiami w zakresie
wykonywania pomiarów emisji.
W Polsce sprawy wykonywania
pomiarów wielkości emisji ze źródeł
spalania paliw są obecnie uregulowane
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Poś”, oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.
U. poz. 1542). Zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniem
pomiary emisji do powietrza prowadzi
się gdy źródło jest objęte standardami
emisyjnymi i wymaga pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza albo pozwolenia

Bogusława Rutkowska,
Dyrektor Departamentu
Inspekcji i Orzecznictwa w
GIOŚ
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zintegrowanego. Ponieważ dyrektywa
wymaga prowadzenia pomiarów dla
wszystkich średnich źródeł spalania
paliw, konieczne jest objecie takimi
pomiarami również źródeł spalania
paliw o całkowitej nominalnej mocy
cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i nie
większej niż 50 MW, wymagających
zgłoszenia. Pomiary dla tych źródeł
będą wykonywane wg tych samych
metodyk referencyjnych, które są
wskazane w obowiązującym
rozporządzeniu, z częstotliwością,
która będzie określona w
projektowanym rozporządzeniu
zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z załącznika III do dyrektywy MCP.
Najlepszym rozwiązaniem wdrożenia
przepisów dyrektywy w zakresie
wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji jest
wydanie rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie, które w obecnym
stanie prawnym reguluje sprawy
dotyczące wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości
emisji. Niezależnie od potrzeby
przeniesienia do prawa krajowego
wymagań w zakresie pomiarów
wielkości emisji wynikających z
dyrektywy MCP – konieczne jest
uregulowanie w projektowanym
rozporządzeniu spraw związanych z
Komunikatem nr 5/2017 Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z
dnia 1 maja 2017 r. w sprawie
stosowania Polskich Norm
wycofywanych jako dokumentów
odniesienia w ocenie zgodności, w
którym wskazano, że ich status
pozostaje aktualny w procedurach oceny

zgodności, gdy zostanie to określone w
odrębnych przepisach
407.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie wzoru legitymacji
służbowej i wzorów
umundurowania pracowników
Służb Parków Narodowych
oraz oznak służbowych dla
poszczególnych stanowisk

408.

Nowelizacja wprowadza zmiany na
podstawie analizy testów oraz na
podstawie wniosków osób
uczestniczących w spotkaniach z
przedstawicielami związków
zawodowych, Straży Leśnej i
testujących. Zmiany mają na celu
podniesienie walorów użytkowych
elementów umundurowania, ich jakości
i prezentacji oraz dotyczą munduru
wyjściowego i codziennego oraz
rezygnacji z wyodrębnionego munduru
terenowego
Projekt rozporządzenia
Celem projektu rozporządzenia Projekt rozporządzenia wprowadza
Ministra Środowiska
jest wprowadzenie zmiany
zmianę porządkową, polegającą
zmieniającego rozporządzenie porządkującej do
na zastąpieniu nieprawidłowego
w sprawie obszarów specjalnej rozporządzenia Ministra
załącznika graficznego, który powstał
ochrony ptaków
Środowiska z dnia 12 stycznia
na skutek zastosowania niewłaściwej
2011 r. w sprawie obszarów
warstwy wektorowej danych
specjalnej ochrony ptaków (Dz. geograficznych przy tworzeniu mapy
U. poz. 133, z późn. zm.), w
obszaru, co spowoduje usunięcie
którym załącznik Nr 1, w
wątpliwości co do przebiegu tego
odniesieniu do obszaru Dolina obszaru
Dolnej Skawy zawiera mapę
obrazującą przebieg granicy
obszaru niezgodny z
ustaleniami podjętymi w trakcie

409.

Wprowadzenie regulacji jest
konieczne z uwagi na utratę
mocy obowiązującej dotychczas
obowiązującego rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie
wzoru legitymacji służbowej i
wzorów umundurowania
pracowników Służb Parków
Narodowych oraz oznak
służbowych dla poszczególnych
stanowisk
Projekt rozporządzenia
Istnieje potrzeba wprowadzenia
Ministra Środowiska w
zmian w projektach wzorów w
sprawie wzorów mundurów
celu wyeliminowania wad
leśnika i oznak dla osób
użytkowych oraz uniknięcia
uprawnionych do ich noszenia strat spowodowanych
uruchomieniem produkcji
sortów niespełniających
wymagań użytkowników

Rozporządzenie określi wzór
legitymacji służbowej oraz wzory
umundurowania i oznak służbowych
dla pracowników Służb Parków
Narodowych

Agnieszka Dalbiak
Zastępca Dyrektora DOP

Jacek Krawczyk Dyrektor
Departamentu Leśnictwa

Marta Rzemieniuk,
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Zasobami
Przyrody GDOŚ

-
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410.

411.

412.

prowadzonego w latach 2016 i
2017 procesu zmiany granic
tego obszaru
Projekt rozporządzenia
Z uwagi na zmiany
Ministra Środowiska w
wprowadzone w ustawie z dnia
sprawie Centralnego Rejestru 15 maja 2015 r. o substancjach
Operatorów
zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U.
poz. 881, z 2016 r. poz. 1579 i
1948 oraz z 2017 r. poz. 1567), a
także zmianę delegacji
ustawowej dla wydania
rozporządzenia dotyczącego
sposobu prowadzenia Rejestru,
konieczne jest wydanie nowego
rozporządzenia. Wydanie
rozporządzenia umożliwi
funkcjonowanie Centralnego
Rejestru Operatorów
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 239
sprawie nadania statutu
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
Państwowemu Gospodarstwu 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.
Wodnemu Wody Polskie
poz. 1566)
Projekt rozporządzenia
Wykonanie fakultatywnej
Ministra Środowiska
delegacji ustawowej zawartej w
zmieniającego rozporządzenie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27
w sprawie szczegółowych
kwietnia 2001 r. – Prawo
warunków udzielania
ochrony środowiska (Dz. U. z
regionalnej pomocy publicznej 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
inwestycyjnej na cele z
zakresu ochrony środowiska

Przedmiotowe rozporządzanie określi
Agnieszka Sosnowska,
sposób gromadzenia w CRO danych
Dyrektor DPK
oraz sposób ich udostępniania i
zabezpieczenia oraz wprowadzi wzór
formularza rejestracyjnego. W stosunku
do aktualnie obowiązującego
rozporządzenia zmianie ulegnie zakres
informacji przekazywanych do rejestru
w kartach urządzeń i kartach systemu
ochrony przeciwpożarowej oraz zostaną
dodane przepisy zapewniające
jednoznaczną identyfikację osoby
dokonującej czynności wymagających
posiadania certyfikatu w stosunku do
wykonywania określonych czynności w
odniesieniu do urządzeń lub systemów

Grudzień
2017 r.

Rozporządzenie ma na celu określenie Mateusz Balcerowicz,
wewnętrznej struktury organizacyjnej
Dyrektor DZW
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

1 stycznia
2018 r.

Celem rozporządzenia jest
dostosowanie przepisów
rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 30 marca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
regionalnej pomocy publicznej
inwestycyjnej na cele z zakresu
ochrony środowiska (Dz. U. poz. 540)
do przepisów rozporządzenia Komisji
(UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca
2017 r. zmieniającego rozporządzenie
(UE) nr 651/2014 w odniesieniu do
pomocy na infrastrukturę portową i
infrastrukturę portów lotniczych,
progów powodujących obowiązek
zgłoszenia pomocy na kulturę i

II kwartał
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Małgorzata Typko,
Zastępca Dyrektora DZŚ

413.

414.

zachowanie dziedzictwa kulturowego,
pomocy na infrastrukturę sportową i
wielofunkcyjną infrastrukturę
rekreacyjną, a także programów
regionalnej pomocy operacyjnej
skierowanych do regionów najbardziej
oddalonych oraz zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w
odniesieniu do obliczania kosztów
kwalifikowanych (Dz. Urz. L 156 z
20.06.2017, str. 1-18). Przedmiotowa
regulacja zapewni możliwość
kontynuacji udzielania przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
regionalnej pomocy publicznej
inwestycyjnej na ochronę środowiska
w okresie do końca 2020 r.
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Celem projektu rozporządzenia jest
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej
wykonanie upoważnienia ustawowego,
sprawie określenia wzorów
w art. 383 ust. 6 ustawy z dnia które przewiduje wydanie przez ministra
legitymacji służbowych dla
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne właściwego do spraw gospodarki
pracowników państwowej
(Dz. U. poz. 1566)
wodnej rozporządzenia, w którym
służby hydrologicznozostaną określone wzory legitymacji
meteorologicznej, państwowej
służbowej dla pracowników państwowej
służby do spraw
służby hydrologiczno-meteorologicznej
bezpieczeństwa budowli
(PSHM), państwowej służby do spraw
piętrzących oraz dla
bezpieczeństwa budowli piętrzących
państwowej służby
(PSBBP) oraz państwowej służby
hydrogeologicznej
hydrogeologicznej (PSH), w celu
umożliwienia ich identyfikacji, a
jednocześnie jako dokumentu
uprawniającego do wykonywania
czynności związanych z wykonywaniem
pracy na rzecz służby państwowej
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Zakres informacji określony w
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 328 rozporządzeniu umożliwi
sprawie zakresu informacji z
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
Państwowemu Gospodarstwu
realizacji działań wskazanych 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. Wodnemu Wody Polskie, wojewodom,

Mateusz Balcerowicz,
Dyrektor DZW
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Mateusz Balcerowicz,
Dyrektor DZW

1 stycznia
2018 r.

w planach gospodarowania
poz. 1566)
wodami na obszarach
dorzeczy, planach zarządzania
ryzykiem powodziowym dla
obszarów dorzeczy i
programie ochrony wód
morskich

415.

416.

417.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska, Ministra
Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej oraz
Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie
zakresu wymagań oraz
warunków dla planowanej
zabudowy oraz planowanego
zagospodarowania terenów
położonych na obszarach
szczególnego zagrożenia
powodzią oraz sposobie ich
ustalania
Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie legitymacji
służbowych pracowników
urzędu zapewniającego
obsługę ministra właściwego
do spraw gospodarki wodnej
oraz pracowników
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie
Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie zakresu informacji z
systemu informacyjnego
gospodarowania wodami

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 166
ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne
(Dz. U. poz. 1566)

marszałkom województw, wójtom,
burmistrzom, prezydentom miast oraz
dyrektorom urzędów morskich
przekazanie sprawozdań niezbędnych
do monitorowania przez ministra
właściwego do spraw gospodarki
wodnej realizacji działań zawartych w:
- planach gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy,
- planach zarządzania ryzykiem
powodziowym,
- programie ochrony wód morskich
Podmioty zainteresowane
Mateusz Balcerowicz,
zagospodarowaniem terenów
Dyrektor DZW
położonych na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią będą miały
precyzyjnie określone wymagania oraz
warunki dla planowanej zabudowy oraz
planowanego zagospodarowania tych
terenów

1 stycznia
2018 r.

Wypełnienie delegacji
Usprawnienie i umożliwienie podjęcia
ustawowej zawartej w art. 338 działań związanych z kontrolą
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – gospodarowania wodami
Prawo wodne (Dz. U. poz.
1566)

Mateusz Balcerowicz,
Dyrektor DZW

1 stycznia
2018 r.

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 333
ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.
poz. 1566)

Mateusz Balcerowicz,
Dyrektor DZW

1 stycznia
2018 r.

Celem projektu rozporządzenia jest
określenie: 1) zakresu informacji z
systemu informacyjnego
gospodarowania wodami
podlegających udostępnianiu na

podlegających udostępnianiu,
sposobu ich udostępniania i
ponownego wykorzystania
oraz wysokości opłat za ich
przygotowanie i udostępnianie

418.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie systemu
informacyjnego
gospodarowania wodami

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 331
ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.
poz. 1566)

419.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie należności za
korzystanie ze śródlądowych
dróg wodnych oraz śluz
i pochylni

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 312
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.
poz. 1566)

warunkach określonych w art. 333 ust.
1 ustawy – Prawo wodne; 2) sposobu
udostępniania i ponownego
wykorzystania informacji
zgromadzonych w systemie
informacyjnym gospodarowania
wodami; 3) wysokości opłat za
przygotowanie i udostępnianie
informacji z systemu informacyjnego
gospodarowania wodami
podlegających udostępnianiu na
warunkach określonych w art. 333 ust.
1 ustawy – Prawo wodne
Celem projektu rozporządzenia jest
określenie: 1) szczegółowego zakresu
informacji gromadzonych w systemie
informacyjnym gospodarowania
wodami; 2) organizacji, sposobu i
standardów technicznych prowadzenia
systemu informacyjnego
gospodarowania wodami; 3) źródeł
danych dla systemu informacyjnego
gospodarowania wodami oraz
częstotliwości i standardów
przekazywania danych do tego systemu
Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie upoważnienia ustawowego,
określonego w art. 312 ust. 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
(Dz. U. poz. 1566), które zobowiązuje
ministra właściwego do spraw
środowiska do określenia: 1)
śródlądowych dróg wodnych i ich
odcinków, za korzystanie z których
ponosi się należności na rzecz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie oraz przyporządkowanie
tych dróg wodnych i ich odcinków do
właściwych jednostek organizacyjnych
Wód Polskich; 2) jednostkowych stawek
należności za korzystanie ze

Mateusz Balcerowicz,
Dyrektor DZW

1 stycznia
2018 r.

Andrzej Kulon, Zastępca
Dyrektora DZW

1 stycznia
2018 r.

420.

421.

422.

śródlądowych dróg wodnych
i ich odcinków oraz śluz
i pochylni; 3) wzoru formularza do
składania deklaracji składanej przez
podmioty obowiązane do ponoszenia
należności
Projekt rozporządzenia
Realizacja delegacji ustawowej Istotą projektowanego aktu prawnego
Ministra Środowiska w
zawartej w art. 400p ustawy z
jest określenie wspólnego dla
sprawie trybu działania
dnia 27 kwietnia 2001 r. –
wszystkich wojewódzkich funduszy
organów wojewódzkich
Prawo ochrony środowiska (Dz. trybu działania ich organów, w tym
funduszy ochrony środowiska U. z 2017 r. poz. 519, z późn.
trybu podejmowania uchwał, oraz
i gospodarki wodnej
zm.), wprowadzonej ustawą z
jednolitego sposobu udzielania
dnia 15 września 2017 r. o
pełnomocnictw. W zakresie objętym
zmianie ustawy – Prawo
swoją regulacją rozporządzenie zastąpi
ochrony środowiska (Dz. U.
statuty wojewódzkich funduszy,
poz. 1888)
nadawane na podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów
przez sejmiki województw
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Podmioty zainteresowane uzyskaniem
Ministra Środowiska, Ministra ustawowej zawartej w art. 390 pozwolenia wodnoprawnego na
Gospodarki Morskiej i
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
lokalizowanie na obszarach
Żeglugi Śródlądowej oraz
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. szczególnego zagrożenia powodzią
Ministra Infrastruktury
poz. 1566)
nowych obiektów budowlanych będą
i Budownictwa w sprawie
wiedziały jaki zakres wymagań może
zakresu wymagań dla
określać to pozwolenie
obiektów budowlanych
lokalizowanych na obszarach
szczególnego zagrożenia
powodzią
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Wskazanie właścicielom lasów
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej
sposobu prowadzenia gospodarki
sprawie wymagań dobrej
w art. 14 b ust. 2 ustawy z dnia leśnej, który umożliwi zachowanie
praktyki w zakresie
28 września 1991 r. o lasach
wszystkich zasobów, tworów i
gospodarki leśnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788)
składników przyrody we właściwym
stanie ochrony, w szczególności
gatunków, które są przedmiotem
zainteresowania Unii Europejskiej, bez
konieczności występowania o
indywidualne derogacje

Marta Mazurkiewicz,
Zastępca Dyrektora DFE

Listopad 2017 r.

Mateusz Balcerowicz,
Dyrektor DZW

1 stycznia
2018 r.

Jacek Krawczyk,
Dyrektor DL

1 stycznia
2018 r.

423.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie sposobu wyznaczania
obszarów i granic aglomeracji

Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej
w art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1566)

424.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach
górniczych

Uwzględnienie postulatu
Zespołu Trójstronnego ds.
Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników, dotyczącego
powrotu do poprzednich
rozwiązań w zakresie określania
wartości temperatury powietrza
i intensywności chłodzenia na
stanowisku pracy oraz zasad
zatrudniania pracowników przy
przekroczeniu tych wartości, w
sposób analogiczny do regulacji
§ 239 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego
zabezpieczenia
przeciwpożarowego w
podziemnych zakładach
górniczych (Dz. U. poz. 1169, z
późn. zm.). Potrzeba spójności
pomiędzy rozporządzeniami
regulującymi ustalanie
kryteriów klasyfikacji

W projektowanym rozporządzeniu, w
stosunku do rozporządzenia aktualnie
obowiązującego, zmianie ulegnie
sposób wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji – aktualnie obszar i granice
aglomeracji wyznaczane są w drodze
uchwały podjętej przez sejmik
województwa, natomiast od 1 stycznia
2018 r. wyznaczane będą jedynie przez
uchwałę rady gminy (zmiana ta jest
podyktowana zmianą przepisów ustawy
– Prawo wodne). Projekt
rozporządzenia wskazuje zatem
elementy, jakie powinien zawierać
projekt uchwały rady gminy
Powrót do poprzedniego,
sprawdzonego rozwiązania
zapewniającego utrzymanie wysokiego
standardu ochrony pracy pracowników

Mateusz Balcerowicz,
Dyrektor DZW

1 stycznia
2018 r.

Hubert Schwarz, Dyrektor
DSA

1 stycznia
2018 r.

425.

426.

stanowisk pracy do stopni
zagrożenia klimatycznego
(dotyczy rozporządzenia
Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładów
górniczych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1118)
Projekt rozporządzenia
Wypełnienie delegacji
Ministra Środowiska w
ustawowej zawartej w art. 425
sprawie inwestycji i działań,
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
które z uwagi na ich wpływ na 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.
możliwość osiągnięcia celów poz. 1566)
środowiskowych wymagają
uzyskania oceny
wodnoprawnej
Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych i
zebranych odpadach
komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych
i realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami
komunalnymi

Wypełnienie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 9t
ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z
2017 r. poz. 1289). W ww.
ustawie wprowadzone zostały
przepisy dotyczące obowiązku
przekazywania sprawozdań
dotyczących odpadów
komunalnych przez podmioty
zbierające frakcje odpadów
komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i
szkła. Zmieniono również treść
upoważnienia ustawowego dla
wydania rozporządzenia
dotyczącego wzorów
sprawozdań w zakresie
odpadów komunalnych. W
związku z tym konieczne jest
wydanie nowego

Określenie rodzajów inwestycji i
działań, wobec których konieczne
będzie przeprowadzenie oceny
wodnoprawnej

Mateusz Balcerowicz,
Dyrektor DZW

1 stycznia
2018 r.

Rozporządzenie określa wzory
sprawozdań dotyczące odpadów
komunalnych składanych
przez: podmioty odbierające odpady
komunalne, prowadzących punkty
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, podmioty zbierające
frakcje odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła, gminy oraz marszałków
województw.

Bogusława Brzdąkiewicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

I kwartał 2018 r.

rozporządzenia.
427.

428.

429.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie nadania statutu
Wielkopolskiemu Parkowi
Narodowemu z siedzibą w
Jeziorach
Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
w sprawie formatu dokumentu
zawierającego wyniki
inwentaryzacji przyrodniczej
oraz formatu danych raportu o
oddziaływaniu
przedsięwzięcia na
środowisko

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie ustanowienia planu
ochrony dla Poleskiego Parku
Narodowego

Zmiana rozporządzenia jest
podyktowana koniecznością
dostosowania struktury
organizacyjnej Parku do
możliwości sprawnego
wykonywania zadań
statutowych
Projekt rozporządzenia stanowi
wykonanie delegacji ustawowej
zawartej w art. 66 ust. 8 pkt 1 i
2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą ooś”. Przepis art.
66 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy ooś,
stanowi, że minister właściwy
do spraw środowiska określi, w
drodze rozporządzenia:
1) format dokumentu
zawierającego wyniki
inwentaryzacji przyrodniczej;
2) format raportu o
oddziaływaniu
przedsięwzięcia na
środowisko
- kierując się potrzebą
poszerzania dostępu
do informacji o środowisku
Wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 19
ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z

Zmiany będą obejmowały wyłącznie
korektę struktury organizacyjnej Parku
w odniesieniu do komórek
wewnętrznych, tak by usprawnić
wykonywanie zadań realizowanych
przez Park

Agnieszka Dalbiak,
Zastępca Dyrektora DOP

I kwartał 2018 r.

Projektowane regulacje pozwolą
na uwzględnianie danych o
środowisku, np. wyników
inwentaryzacji przyrodniczych, w
ramach sporządzania dokumentacji
dla nowych przedsięwzięć. W tym celu
wprowadza ono jednolity format
danych – wyników inwentaryzacji
przyrodniczych. Projekt rozporządzenia
przewiduje, że obligatoryjnym
formatem jest PDF/A – o ile to
możliwe, albo PDF, co będzie dawało
podstawę prawną organom
administracji publicznej, aby mogły
wymagać od inwestorów takiego
formatu, który umożliwi elektroniczne
przeszukiwanie dokumentacji

Katarzyna Twardowska,
Dyrektor Departamentu
Ocen Oddziaływania na
Środowisko GDOŚ

Czerwiec
2018 r.

Plan ochrony będzie podstawowym
dokumentem zawierającym wskazanie
działań ochronnych (planowanie
ochrony przyrody) wykonywanych w
parku narodowym w celu realizacji

Agnieszka Dalbiak,
Zastępca Dyrektora DOP

II kwartał
2018 r.

późn. zm.)

430.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie
ścieków

431.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
warunków wykonywania
polowania i znakowania tusz

432.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zwierzyny
bezprawnie pozyskanej

433.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie przydziału,
ewidencjonowania i

zadań związanych z ochroną tworów,
zasobów i składników przyrody
nieożywionej i walorów
krajobrazowych oraz odtwarzaniem
zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk zwierząt,
siedlisk roślin lub siedlisk grzybów
Wypełnienie delegacji
Przedsiębiorstwa wodociągowoustawowej zawartej w art. 23,
kanalizacyjne planujące złożenie
art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z
wniosku o zatwierdzenie taryfy będą
dnia 7 czerwca 2001 r. o
miały wskazane w rozporządzeniu
zbiorowym zaopatrzeniu w
szczegółowe sposoby określania taryf,
wodę i zbiorowym
wzór wniosku o zatwierdzenie taryf
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. oraz niezbędny zakres informacji
z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.) zawartych w uzasadnieniu taryf, jak i
warunki prowadzenia rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków
Zwalczanie afrykańskiego
Wprowadzenie termowizji i noktowizji
pomoru świń i konieczność
w całym kraju; dookreślenie definicji
redukcji dzika, jako głównego
polowania indywidualnego;
wydłużenie terminu polowań
rezerwuaru choroby; poprawa
zbiorowych na dziki; nałożenie
bezpieczeństwa wykonywania
obowiązku informowania komendanta
polowania.
powiatowego Policji o polowaniach
zbiorowych; zmiana załącznika
poprzez dodanie kolumny „uwagi” do
ewidencjonowania odstrzału
sanitarnego
Nielegalnie wprowadzanie
Zaostrzenie kar za kłusownictwo i
dziczyzny do obrotu
odniesienie ich do przeciętnego
handlowego, co powoduje
wynagrodzenia miesięcznego w
rozprzestrzenianie się
gospodarce narodowej, ogłaszanego
afrykańskiego pomoru świń,
przez prezesa GUS
jeżeli dzik będzie nosicielem
wirusa
Obecnie obowiązujące
Dostosowanie do przepisów zawartych
rozporządzenie zawiera w § 2
w rozporządzeniu Ministra Spraw
ust. 2 wymogi, jakie musi
Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014
spełniać magazyn broni w
r. w sprawie przechowywania, noszenia
jednostkach Lasów
oraz ewidencjonowania broni i

Joanna Kopczyńska,
Zastępca Dyrektora DZW

Styczeń / luty
2018 r.

Jacek Krawczyk, Dyrektor
Departamentu Leśnictwa

Luty 2018 r.

Jacek Krawczyk, Dyrektor
Departamentu Leśnictwa

Luty 2018 r.

Jacek Krawczyk, Dyrektor
Departamentu Leśnictwa

Luty 2018 r.

Państwowych. Zgodnie z nimi
magazyn broni musi stanowić
oddzielne pomieszczenie w
budynku murowanym,
usytuowanym w miarę
możliwości na piętrze. Wymogi
te są bardziej restrykcyjne niż
przepisy dla magazynów broni
zawarte w wiodącym
rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 26
sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i
amunicji, zgodnie z którymi
magazyn broni musi stanowić
oddzielne pomieszczenie w
budynku o konstrukcji
niepalnej, wydzielone ścianami
murowanymi, usytuowane w
miarę możliwości na piętrze. W
obecnym stanie prawnym nie
ma więc możliwości
usytuowania w budynku
drewnianym magazynu broni.
Potrzeba taka wynika z
realizacji w Lasach
Państwowych projektu
rozwojowego „Polskie Domy
Drewniane – mieszkaj w
zgodzie z naturą” mającego na
celu m.in. budowanie
leśniczówek, nadleśnictw i
budynków regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych w
technologii budownictwa
drewnianego
Projekt rozporządzenia
Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z
Ministra Środowiska w
dnia 11 września 2015 r. o
sprawie szczegółowych
zużytym sprzęcie elektrycznym
stawek opłaty produktowej dla i elektronicznym (Dz. U. poz.
przechowywania w
regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych i nadleśnictwie
broni, amunicji i środków
przymusu bezpośredniego

434.

amunicji, co umożliwi wykorzystanie
budownictwa drewnianego w Lasach
Państwowych i wpłynie korzystnie na
polepszenie środowiska naturalnego
poprzez wykorzystanie surowca
odnawialnego

Określenie szczegółowych stawek
opłaty produktowej, uwzględniających
grupy sprzętu, które obowiązują od
dnia 1 stycznia 2018 r.

Bogusława Brzdąkiewicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

Kwiecień
2018 r.

sprzętu

435.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie sposobu nadawania
numeru rejestrowego

436.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie wzorów dokumentów
EDPO i EDPR

437.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie wzorów dokumentów
DPO i DPR

1688 i z 2017 r. poz. 2056)
Minister Środowiska, w
porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów
publicznych, zobowiązany jest
do wydania rozporządzenia w
sprawie szczegółowych stawek
opłaty produktowej dla sprzętu
Wydanie rozporządzenia
rozwiązuje problem formalny,
wynikający z art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 12 października
2017 r. o zmianie ustawy o
gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2056), zgodnie z
którym dotychczas
obowiązujące w tym zakresie
rozporządzenie zachowuje moc
nie dłużej niż 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie tej ustawy,
czyli do końca roku 2018
Ustawa z dnia 12 października
2017 r. o zmianie ustawy o
gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2056) wprowadziła
zmiany w przepisach
dotyczących dokumentów
EDPO i EDPR. W związku z
czym powstał obowiązek
dostosowania wzorów tych
dokumentów do
obowiązujących przepisów
Ustawa z dnia 12 października
2017 r. o zmianie ustawy o
gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi

Określenie sposobu nadawania numeru Bogusława Brzdąkiewicz,
rejestrowego
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

II kwartał
2018 r.

Dostosowanie wzorów dokumentów
EDPO i EDPR do rozwiązań
wprowadzonych zmianą ustawy

Bogusława Brzdąkiewicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

II kwartał
2018 r.

Dostosowanie wzorów dokumentów
DPO i DPR do rozwiązań
wprowadzonych zmianą ustawy

Bogusława Brzdąkiewicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

II kwartał
2018 r.

438.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie wzorów formularza
rejestrowego, formularza
aktualizacyjnego
i formularza o wykreśleniu
z rejestru

439.

Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w
sprawie wzorów formularzy
sprawozdań w zakresie sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego oraz
zużytego sprzętu

440.

oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2056) wprowadziła
zmiany w przepisach
dotyczących dokumentów DPO
i DPR. W związku z czym
powstał obowiązek
dostosowania wzorów tych
dokumentów do
obowiązujących przepisów
Realizacja upoważnienia do
wydania rozporządzenia
zawartego w art. 61 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach

Zgodnie z art. 237e ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach Minister
Środowiska zobowiązany jest
do określenia wzorów
formularzy sprawozdań w
zakresie sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytego
sprzętu za rok 2018
Projekt rozporządzenia
Wykonanie upoważnienia do
Ministra Środowiska w
wydania rozporządzenia
sprawie funkcjonowania Bazy zawartego w art. 84 ustawy z
danych o produktach i
dnia 14 grudnia 2012 r. o
opakowaniach oraz o
odpadach
gospodarce odpadami

Rozporządzenie ma zastąpić
rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
wzorów formularza rejestrowego,
formularza aktualizacyjnego
i formularza o wykreśleniu z rejestru
(Dz. U. poz. 2458). Projekt
rozporządzenia określi nowe wzory
formularzy: rejestrowego,
aktualizacyjnego i o wykreśleniu
z rejestru, o którym mowa
w art. 49 ust. ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Zakres formularzy
zostały określony w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach
Określenie wzorów formularzy
sprawozdań w zakresie sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
zużytego sprzętu za rok 2018

Bogusława Brzdąkiewicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

II kwartał
2018 r.

Bogusława Brzdąkiewicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

IV kwartał
2018 r.

Rozporządzenie ma zastąpić
rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
funkcjonowania Bazy danych o
produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami (Dz. U. poz.
2377). Uwzględnia ono zmiany
wynikające z ustawy z dnia 24

Bogusława Brzdąkiewicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Odpadami

II kwartał
2018 r.

listopada 2017 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2422). Rozporządzenie
określać będzie na nowo zakres
uprawnień do BDO dla poszczególnych
użytkowników będących organami
administracji publicznej oraz jednostek
podległych

