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Nr w 
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zawrzeć w projekcie 

 

Imię i nazwisko 
oraz stanowisko lub 
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Planowany 
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wydania 
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a 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
11. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska w sprawie 
szczegółowych wymagań dla 
transportu odpadów, w tym 
dla środków transportu 
i sposobu transportowania 
oraz oznakowania środków 
transportu 

Konieczność wydania 
rozporządzenia wynika 
z wejścia w życie ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach 
oraz wypełnienia delegacji 
ustawowej zawartej w art. 24 
ust. 7 ww. ustawy. 

Rozporządzenie ma na celu określenie 
szczegółowych wymagań dla 
transportu odpadów, w tym dla 
środków transportu i sposobu 
transportowania oraz oznakowania 
środków transportu. 
 

Małgorzata 
Szymborska  
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

- grudzień 2014 
r. 

12. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
warunków kwalifikowania 
części energii odzyskanej z 
termicznego przekształcania 
odpadów 

Konieczność wydania nowego 
rozporządzenia wynika z 
wejścia w życie ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach 
i planowanego 24 miesiące po 
dniu wejścia w życie ustawy 
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. 

Celem rozporządzenia jest określenie 
warunków technicznych 
kwalifikowania części energii 
odzyskanej z termicznego 
przekształcania odpadów, jako energii 
z odnawialnego źródła energii. 

Małgorzata 
Szymborska  
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

- grudzień 2014 
r. 

15. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
szczegółowych warunków 
uznania odpadów 
niebezpiecznych za odpady 
inne niż niebezpieczne 

Konieczność wydania nowego 
rozporządzenia wynika z 
wejścia w życie ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach 
i planowanej 24 miesiące po 
dniu wejścia w życie ustawy 

Rozporządzenie ma na celu określenie 
szczegółowych warunków uznania 
odpadów niebezpiecznych za odpady 
inne niż niebezpieczne oraz sposobu 
ustalenia spełnienia warunków, o 
których mowa wyżej. 

Małgorzata 
Szymborska, 
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

- styczeń 2015 r. 



 utraty mocy dotychczas 
obowiązujących przepisów. 
Rozporządzenie stanowi 
realizację upoważnienia 
zawartego w art. 7 ust. 2 nowej 
ustawy o odpadach. 

 

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

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. 

Małgorzata 
Szymborska, 
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

- styczeń 2015 r. 

24. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
określenia okresów polowań 
na zwierzęta łowne 
 
 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 44 
ust. 1 ustawy - Prawo 
łowieckie.  

Rozporządzenie ma na celu 
przywrócenie okresu polowań na łosie 
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. 

Maria Zachwatowicz 
Dyrektor  
DLP 
 

- III kw. 2014 r. 



28. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu ochrony 
dla Roztoczańskiego Parku 
Narodowego 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 19 
ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody.  

Plan ochrony będzie podstawowym 
dokumentem zawierającym wskazanie 
działań ochronnych (planowanie 
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. 

Maria Zachwatowicz 
Dyrektor  
DLP 
 

- IV kwartał 
2014 r. 

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

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 19 
ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody.  

Plan ochrony będzie podstawowym 
dokumentem zawierającym wskazanie 
działań ochronnych (planowanie 
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. 

Maria Zachwatowicz 
Dyrektor  
DLP 
 

- IV kwartał 
2014 r. 

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

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 19 
ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody.  

Plan ochrony będzie podstawowym 
dokumentem zawierającym wskazanie 
działań ochronnych (planowanie 
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. 

Maria Zachwatowicz 
Dyrektor  
DLP 
 

- IV kwartał 
2014 r. 

31. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 19 

Plan ochrony będzie podstawowym 
dokumentem zawierającym wskazanie 

Maria Zachwatowicz 
Dyrektor  

- IV kwartał 
2014 r. 



ustanowienia planu ochrony 
dla Parku Narodowego Gór 
Stołowych 

ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody.  

działań ochronnych (planowanie 
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. 

DLP 
 

32. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu ochrony 
dla Karkonoskiego Parku 
Narodowego 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 19 
ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody.  

Plan ochrony będzie podstawowym 
dokumentem zawierającym wskazanie 
działań ochronnych (planowanie 
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. 

Maria Zachwatowicz 
Dyrektor  
DLP 
 

- I kwartał 2015 
r. 

34. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu 
Świętokrzyskiemu Parkowi 
Narodowemu z siedzibą w 
Bodzentynie 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 8f 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody. 
Zmiana rozporządzenia jest 
podyktowana koniecznością 
dostosowania struktury 
organizacyjnej Parku do 
możliwości sprawnego 
wykonywania zadań 
statutowych. 

Zmiany będą obejmowały wyłącznie 
korektę struktury organizacyjnej Parku 
w odniesieniu do komórek 
wewnętrznych oraz komórek 
terenowych (obwodów i obrębów 
ochronnych). 

Maria Zachwatowicz 
Dyrektor  
DLP 
 

- IV kwartał 
2014 r. 

35. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu ochrony 
dla obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Stawy 
Przemkowskie PLB020003 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 29 
ust. 3 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody.  
Plany ochrony obszarów 

Dopełnienie obowiązku podjęcia 
stosownych środków celem ochrony 
obszaru Natura 2000, wynikających z 
zobowiązania RP do wykonania 
dyrektywy 2009/147/WE (dyrektywa 
ptasia). 

Maria Zachwatowicz 
Dyrektor  
DLP 
 

- 2015 r. 



Natura 2000 są jednym 
z dwóch obligatoryjnych 
środków, które należy podjąć 
celem ochrony obszaru na 
podstawie ustawy o ochronie 
przyrody, wdrażającej 
dyrektywę ptasią.  

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. 

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

Maria Zachwatowicz 
Dyrektor  
DLP 
 

- IV kwartał 
2014 r. 

48. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
należności za korzystanie ze 
śródlądowych dróg wodnych 
oraz śluz i pochylni (dotyczy 
rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 27 grudnia 
2005 r.) 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 150 
ust. 1 ustawy  z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne. 
 

W związku nowym wyznaczeniem 
granic portu morskiego w Elblągu od 
strony lądu, zaszła potrzeba zmiany 
kategorii niektórych wód lub ich 
części. W ślad za powyższymi 
zmianami konieczna jest zmiana 
taryfikatora za korzystanie z wód. 

Mateusz Balcerowicz 
Dyrektor 
DZW 
 

- - 

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. 

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 

Roman Jaworski 
Zastępca GIOŚ 
 

- III kw. 2014 r. 



wodne; 
3) metodyki referencyjne dla 
poszczególnych wskaźników. 

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

Wypełnienie upoważnienia 
zawartego w art. 31 ust. 4 
ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony 
Środowiska. 
Konieczność poprawienia 
spójności przepisów poprzez 
dostosowanie ich brzmienia do 
aktualnego stanu prawnego (w 
tym wymogów dyrektywy 
2012/18/UE). 

Uszczegółowienie wybranych 
kryteriów zgłaszania poważnych 
awarii do GIOŚ, w tym m.in. poprzez 
uwzględnienie w treści rozporządzenia 
form ochrony przyrody wymienionych 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody. 

Roman Jaworski 
Zastępca GIOŚ 
 

- II kwartał 2015 
r. 
(termin 
uzależniony od 
procedowania 
nad projektem 
ustawy o 
zmianie 
ustawy-Prawo 
ochrony 
środowiska 
oraz niektórych 
innych ustaw, 
wdrażającej 
dyrektywę 
2012/18/UE) 

67. 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. 

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 

- 31 
października 
2014 r. 

68. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie planów 
ruchu zakładów górniczych 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 110 
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 

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). 

Piotr Nowak 
Dyrektor DGK 

- 31 
października 
2014 r. 



geologicznego składowania 
dwutlenku węgla. 

74. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wzorów formularzy rocznego 
sprawozdania o produktach, 
opakowaniach 
i o gospodarowaniu odpadami 
z nich powstającymi oraz 
rocznego sprawozdania o 
wytwarzanych odpadach 
i o gospodarowaniu odpadami 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 76 
ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach 

Rozporządzenia określi nowe wzory 
formularzy sprawozdań dla 
przedsiębiorców zobowiązanych do 
ich składania na podstawie ustawy o 
odpadach. 

Małgorzata 
Szymborska 
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- II kwartał 2015 
r. 

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

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

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

Anna 
Klisowska, 
Zastępca Dyrektora 
DLP 

 wrzesień 2014 
r. 



80. Rozporządzenia Ministra 
Środowiska zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
sporządzania projektu planu 
zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 
 

W związku ze zmianą 
niektórych aktów prawnych 
przywołanych w 
rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 17 lutego 
2010 r. w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 
2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 
oraz z 2012 r. poz. 506), 
niektóre przepisy 
rozporządzenia wymagają 
dostosowania do zmienionego 
stanu prawnego. 

Zmiana rozporządzenia ma charakter 
dostosowawczy i porządkujący. 
Projekt nowelizacji wskazuje, że 
zakres prac koniecznych do 
sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru obejmuje 
opisanie granic obszaru w 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.). 

Anna Klisowska, 
Zastępca Dyrektora 
DLP  

 wrzesień 2014 
r. 

86. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
dokumentacji 
hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej 

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. 
 

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).  

Piotr Nowak 
Dyrektor DGK 
 

 II kwartał 2015 
r. 

92.  Rozporządzenie Ministra 
Środowiska zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Gdańsku 

Doświadczenia związane z 
pięcioletnim okresem 
funkcjonowania Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Gdańsku 
wskazują, że zmiana 
struktury organizacyjnej 
zapewni sprawniejszą 
realizację zadań przy 
niższych kosztach 
funkcjonowania jednostki. 

Rozporządzenie ma na celu: 
1) zmianę struktury organizacyjnej, 

która zapewni sprawniejszą 
realizację zadań, 

2) efektywne delegowanie zadań, 
uporządkowanie organizacji 
jednostki, z uwzględnieniem 
obecnych zadań, 

3) przejrzyste wskazanie zależności 
służbowych i odniesienie ich do 
obszarów działania  
i odpowiedzialności, 

4) konsolidację zadań, optymalizację 

Anna Klisowska 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Leśnictwa i Ochrony 
Przyrody 

 I kwartał 2015 
r. 



rozłożenia i wykorzystania 
zasobów kadrowych przede 
wszystkim pracowników obecnie 
zatrudnionych w Wydziale Spraw 
Terenowych, 

5) poprawienie skuteczności 
przepływu informacji wewnątrz 
urzędu i w środowisku 
zewnętrznym, 

6) obniżenie kosztów funkcjonowania 
jednostki. 

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

Rozporządzenie ma na celu ustalenie 
zakresu i formy gromadzonej w 
archiwach geologicznych informacji 
geologicznej przekazywanej przez 
podmioty wykonujące prace 
geologiczne, sposobu ochrony i 
ewidencjonowania zgromadzonej 
informacji geologicznej oraz trybu 
i warunków jej udostępnienia. 

Piotr Nowak, 
Dyrektor DGK 

 nie później niż 
1 stycznia 2017 
r. 

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

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 72 
ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i 
akumulatorach. Zgodnie z art. 
250 ust. 7 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach 24 
miesiące po dniu wejścia w 
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. 

Planuje się, aby projekt rozporządzenia 
nie zawierał istotnych zmian w 
stosunku do obecnie obowiązującego 
rozporządzenia. Projekt określa zakres 
i wzór raportu o funkcjonowaniu 
gospodarki bateriami i akumulatorami 
oraz zużytymi bateriami i zużytymi 
akumulatorami. 

Małgorzata 
Szymborska,  
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

Rezygnacja z 
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. 

luty 2015 r. 



Ponadto 
upoważnienie 
do wydania 
przedmiotowe-
go 
rozporządzeni
a jest 
fakultatywne. 

101. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
sposobu przekazywania i 
wzorów informacji o 
pojazdach wycofanych z 
eksploatacji 

Wydanie przedmiotowego 
rozporządzenia rozwiązuje 
problem formalny, wynikający 
z art. art. 250 ust. 4 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 21, z późn. zm.), zgodnie z 
którym dotychczas 
obowiązujące w tym zakresie 
rozporządzenie zachowuje moc 
nie dłużej, niż 24 miesiące od 
dnia wejścia w życie tej 
ustawy. 

Rozporządzenie ma zawierać wzory 
informacji, o której mowa w 
odpowiednich przepisach art. 400k 
ustawy - Prawo ochrony środowiska 

Małgorzata 
Szymborska,  
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 
 
 
 
 
 

 luty 2015 r. 

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

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 
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. 

Małgorzata 
Szymborska,  
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

 IV kwartał 
2015 r. 



106. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
zbiorczego sprawozdania o 
bateriach i akumulatorach 
oraz o zużytych bateriach i 
zużytych akumulatorach 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 17 
ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2014 r. o zmianie ustawy 
o bateriach i akumulatorach 
oraz niektórych innych (Dz. U. 
poz. 1322). 

Rozporządzenie ma określić wzór oraz 
sposób przekazania zbiorczego 
sprawozdania o bateriach i 
akumulatorach oraz o zużytych 
bateriach i zużytych akumulatorach. 

Małgorzata 
Szymborska, 
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

Rezygnacja z 
procedowania, 
jako że 
potencjalny 
termin wejścia 
w życie 
rozporządzeni
a 
uniemożliwia 
jego 
zastosowanie 
przez 
podmioty, 
które dotyczy 
(marszałków 
województw). 
Ponadto 
upoważnienie 
do wydania 
przedmiotowe
go 
rozporządzeni
a jest 
fakultatywne. 

II kwartał 2015 
r. 

108. 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 
 

 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.). 

Rozporządzenie ma określić 
wysokości stawek opłaty rejestrowej 
oraz opłaty rocznej w ramach rejestru 
podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami. 

Małgorzata 
Szymborska, 
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

 II kwartał 2015 
r. 
 



111. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 101a 
ust. 5 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). 
Projektowane rozporządzenie 
ma zastąpić dotychczas 
obowiązujące rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 
9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz. 
U. Nr 165, poz. 1359). 

Istotą rozwiązań, zawartych w 
rozporządzeniu jest: 
1) aktualizacja, zgodnie z obecnym 
stanem wiedzy, listy substancji 
powodujących ryzyko uznawanych za 
szczególnie istotne dla ochrony 
powierzchni ziemi oraz określenie ich 
dopuszczalnych zawartości w glebie i 
ziemi; 
2) wprowadzenie szczegółowych 
wymagań dotyczących określania 
dopuszczalnej zawartości substancji 
powodującej ryzyko, która nie została 
wprost wymieniona w rozporządzeniu;  
3) określenie etapów identyfikacji 
zanieczyszczeń w tym m.in. 
ograniczenie zakresu badań do miejsc, 
gdzie w oparciu o racjonalne 
przesłanki wystąpienie 
zanieczyszczenia jest spodziewane;  
4) wprowadzenie obowiązujących 
metodyk referencyjnych; 
5) ujednolicenie wymagań 
dotyczących oceny zanieczyszczenia 
gleby, ziemi lub wód gruntowych na 
terenie zakładu gdzie jest lub była 
eksploatowana instalacja wymagająca 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Małgorzata 
Szymborska, 
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

 III kwartał 
2016 r. 

112. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 101c 
ust. 12 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). 

Rozporządzenie będzie ujednolicać dla 
obszaru całego kraju sposób 
gromadzenia informacji na temat 
historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. Proponowane 
przepisy uszczegółowią wskazany 
ogólnie w ustawie zakres informacji 
gromadzonych w rejestrze w postaci 
formularzy jednostkowych dla 
poszczególnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
oraz informacji nt. zestawień danych. 

Małgorzata 
Szymborska, 
Zastępca Dyrektora 
DGO 

 III kwartał 
2016 r. 



114. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
szczegółowych rodzajów 
środków bezpieczeństwa 
stosowanych w zakładach 
inżynierii genetycznej 
przewidzianych dla 
poszczególnych kategorii 
zamkniętego użycia 
mikroorganizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych i 
zamkniętego użycia 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych 
 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 6 
ust. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 
2001 r. o mikroorganizmach i 
organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 36, poz. 233, z późn. 
zm.). 

Rozporządzenie ma określić 
wymagania dotyczące szczegółowych 
rodzajów środków bezpieczeństwa 
stosowanych w zakładach inżynierii 
genetycznej przewidzianych dla 
poszczególnych kategorii zamkniętego 
użycia mikroorganizmów genetycznie 
zmodyfikowanych i zamkniętego 
użycia organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych. Każdy wniosek o 
wydanie zezwolenia na prowadzenie 
zakładu inżynierii genetycznej  musi 
uwzględniać elementy zawarte w 
rozporządzeniu, a podmioty będą 
musiały stosować w praktyce środki 
bezpieczeństwa wyszczególnione w 
rozporządzeniu. 

Anna Klisowska 
Zastępca Dyrektora 
DLP 

 maj 2015 r. 

116. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
określenia wzoru wniosku o 
wydanie zezwolenia na 
prowadzenie zakładu 
inżynierii genetycznej, w 
którym ma być prowadzone 
zamknięte użycie 
mikroorganizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych, wzoru 
zgłoszenia prowadzenia 
zamkniętego użycia 
mikroorganizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych 
zaliczonych do I lub II 
kategorii oraz wzoru wniosku 
o wydanie zgody na 
zamknięte użycie 
mikroorganizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych 
zaliczonych do II, III i IV 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 15n 
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 
r. o mikroorganizmach i 
organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 36, poz. 233, z późn. 
zm.). 

Rozporządzenie ma określić wzór 
wniosku o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie zakładu inżynierii 
genetycznej, w którym ma być 
prowadzone zamknięte użycie 
mikroorganizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMM), wzór 
zgłoszenia prowadzenia zamkniętego 
użycia GMM zaliczonych do I lub II 
kategorii zagrożenia oraz wzór 
wniosku o wydanie zgody na 
zamknięte użycie GMM zaliczonych 
do II, III i IV kategorii zagrożenia.  
Wzory wniosków umożliwią 
podmiotom przedłożenie kompletnych 
danych, niezbędnych do właściwego 
rozpatrzenia sprawy przez MŚ. 

Anna Klisowska 
Zastępca Dyrektora 
DLP 

 maj 2015 r.  



kategorii 

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 

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. Nr 36, poz. 233, z późn. 
zm.). 

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. 

Anna Klisowska 
Zastępca Dyrektora 
DLP 

 maj 2015 r.  

119. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
klasyfikacji 
mikroorganizmów i 
organizmów 
wykorzystywanych podczas 
zamkniętego użycia 
mikroorganizmów 
genetycznie 
zmodyfikowanych i 
zamkniętego użycia 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 6a 
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 
r. o mikroorganizmach i 
organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 36, poz. 233, z późn. 
zm.). 

Rozporządzenie ma określić listę 
mikroorganizmów i organizmów oraz 
stopień zagrożenia stwarzanego przez 
te mikroorganizmy i organizmy dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska. 
Wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie zakładu inżynierii 
genetycznej lub zgody  na zamknięte 
użycie GMM/GMO musi zawierać 
kategorię zagrożenia, ustalaną przede 
wszystkim na podstawie danych 
zawartych w rozporządzeniu. 

Anna Klisowska 
Zastępca Dyrektora 
DLP 

 maj 2015 r.  



121. 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. 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 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. 

Małgorzata 
Szymborska, Zastępca 
Dyrektora DGO 
 

 IV kwartał 
2015 r. 

122. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
rejestru szkód w środowisku 

Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy - Prawo 
ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw 
dokonano zmiany ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie  
dodając art. 26a zawierający 
delegację do wydania 
rozporządzenia w sprawie 
rejestru szkód w środowisku. 
Tym samym Minister 
Środowiska jest zobowiązany 
do wydania powyższego 
rozporządzenia. 
W przypadku braku wydania 
projektowanego 
rozporządzenia, fakt 
wygaśnięcia z dniem 5 
września 2016 r. obecnie 
obowiązującego 
rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 26 lutego 
2008 r. w sprawie rejestru 
bezpośrednich zagrożeń szkodą 
w środowisku i szkód w 
środowisku będzie oznaczał 
brak transpozycji przepisów 
Załącznika VI dyrektywy 

Określenie szczegółowego zakresu 
informacji, które mają być 
wprowadzane do rejestru.  
 

Helena Kamińska 
Dyrektor  
DOA 
GDOŚ 
 

 5 września 
2016 r. 



2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu. 

123. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie 

Po przeprowadzeniu 
szczegółowej analizy, przede 
wszystkim w zakresie sprawnej 
obsługi klientów Regionalnej 
Dyrekcji oraz biorąc pod 
uwagę sytuację kadrową 
jednostki stwierdzono, że 
utrzymanie dotychczasowych 
pięciu oddziałów terenowych w 
ramach wydziałów spraw 
terenowych jest niecelowe. 

Zmiany do statutu Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Warszawie zakładają:  

1) odstąpienie od powołania drugiego 
zastępcy Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, 

2) utworzenie trzech Wydziałów 
Spraw Terenowych, 

3) przekształcenie Wydziału 
Organizacyjno-Finansowego w 
Wydział Organizacyjno-
Administracyjny i wyodrębnienie 
samodzielnych stanowisk 
podległych bezpośrednio 
kierownikowi jednostki (główny 
księgowy, radca prawny, 
pełnomocnik do spraw ochrony 
informacji niejawnych oraz 
administrator bezpieczeństwa 
informacji). 

Dodatkowo proponuje się 
wyodrębnienie w strukturze 
organizacyjnej samodzielnego 
stanowiska do spraw kadr i szkoleń 
oraz samodzielnego stanowiska do 
spraw komunikacji społecznej i 
kontaktów z mediami. 

Anna Chylińska 
Dyrektor Biura 
Prawnego  
GDOŚ 
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126. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
szczegółowego zakresu 
informacji zawartych w 
raporcie oraz sposobu jego 

Nowelizacja ustawy o systemie 
handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych 
zmieniła treść przepisu 
upoważniającego zawartego w 

Projektowane rozporządzenie określi 
szczegółowy zakres informacji 
zawartych w raporcie składanym do 
Krajowej bazy przez podmioty 
korzystające ze środowiska, których 

Agnieszka Sosnowska 
Zastępca Dyrektora 
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wprowadzania do Krajowej 
bazy o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych 
substancji 
 

art. 7 ust. 7 oraz treść art. 6 ust. 
2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 
r. o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1107 oraz z 2014 
r. poz. 1101), w którym 
zawarty jest zakres 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.  

działalność powoduje emisje. Ponadto 
projektowane rozporządzenie określa 
sposób wprowadzania raportu do 
Krajowej bazy. Zrezygnowanie z 
określania wzoru formularza raportu i 
wskazanie w treści rozporządzenia 
zakresu informacji oraz umożliwienie 
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. 

127. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
warunków i sposobu ustalania 
kosztów ponoszonych w 
związku z prowadzeniem 
kontroli przestrzegania 
wymagań ochrony 
środowiska i szacowania 
wielkości emisji z instalacji 
albo z operacji lotniczej 
 

W obecnie obowiązującym 
stanie prawnym brak jest 
wytycznych dla organów 
Inspekcji Ochrony Środowiska 
do określania kosztów w 
drodze decyzji, które 
prowadzący instalację lub 
operator statku powietrznego 
ma ponieść w związku z 
wykonywaniem przez te 
organy zadań związanych z 
szacowaniem wielkości emisji. 

Wejście w życie rozporządzenia 
stworzy organom Inspekcji Ochrony 
Środowiska podstawę prawną do 
określania kosztów poniesionych przez 
te organy w związku z wykonywaniem 
zadań związanych z szacowaniem 
wielkości emisji. W projekcie 
rozporządzenia przyjęto, że podstawą 
obliczenia kosztów ponoszonych w 
związku z szacowaniem wielkości 
emisji z instalacji albo operacji 
lotniczej będzie: 
1) stawka jednostkowa, będąca 

równowartością 2 % przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego za IV 
kwartał roku poprzedzającego 
dzień szacowania emisji z instalacji 
lub operacji lotniczej, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie 
odrębnych przepisów wydawanych 
dla celów ustalania rewaloryzacji 
emerytur i rent; 

2) liczba roboczogodzin przypadająca 

Agnieszka Sosnowska 
Zastępca Dyrektora 
DOP 
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na jednego inspektora organów 
Inspekcji, niezbędna na dokonanie 
oszacowania wielkości emisji z 
instalacji albo z operacji lotniczej. 

128.  Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wymagań dotyczących 
wyodrębnienia podinstalacji 
w ramach instalacji, zakresu i 
sposobu gromadzenia danych 
do określania początkowo 
zainstalowanej zdolności 
produkcyjnej i zainstalowanej 
zdolności produkcyjnej 
instalacji i podinstalacji, 
sposobu określania 
historycznego poziomu 
działalności oraz poziomów 
działalności, sposobu 
obliczania wstępnej rocznej 
liczby uprawnień do emisji 

Przepisy ustawy o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych nie 
precyzują wymagań 
dotyczących wyodrębnienia 
podinstalacji w ramach 
instalacji, zakresu, sposobu 
gromadzenia danych do 
określania zdolności 
produkcyjnej, sposobu 
określania historycznego 
poziomu działalności. 
Projekt rozporządzenia 
wprowadza przepisy decyzji 
Komisji z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie ustanowienia 
przejściowych zasad 
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 

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.  

Agnieszka Sosnowska 
Zastępca Dyrektora 
DOP 
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129. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wymagań w zakresie 
weryfikacji informacji 
przekazanych przez 
prowadzącego instalację  

Przepisy ustawy o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych nie 
precyzują wymagań w zakresie 
weryfikacji danych 
przekazanych przez 
prowadzącego instalację we 

Projektowane rozporządzenie określi 
wymagania w zakresie weryfikacji 
informacji przekazanych przez 
prowadzącego instalację, mając na 
uwadze konieczność zagwarantowania, 
że przydział uprawnień do emisji 
powinien następować na podstawie 

Agnieszka Sosnowska 
Zastępca Dyrektora 
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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. 

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. 

130. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie wzoru 
formularza wniosku o 
zatwierdzenie wskaźników 
zgodności odpowiednich dla 
realizacji danego zadania 
inwestycyjnego, wzoru 
formularza sprawozdania 
rzeczowo-finansowego, 
wzoru formularza opinii 
biegłego rewidenta, wzoru 

Proces realizacji inwestycji 
ujętych w Krajowym Planie 
Inwestycyjnym (KPI) 
obarczony jest rozbudowanymi 
wymaganiami 
sprawozdawczymi, które 
wynikają z regulacji unijnych. 
W związku z tym konieczna jest 
standaryzacja sposobu 
przekazywania, przez podmioty 
realizujące inwestycję, 

Niniejsze rozporządzenie stanowi 
wypełnienie wymagań zawartych w 
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 

Agnieszka Sosnowska 
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formularza informacji o 
nieponiesieniu w okresie 
sprawozdawczym kosztów 
inwestycyjnych  
 

informacji na temat zadań 
ujętych w KPI. Obowiązek 
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.  

cieplarnianych po 2012 r.  
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 

131. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
kryteriów oceny wystąpienia 
szkody w środowisku 

Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw 
dokonano zmiany ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie. 
W związku z czym 
zidentyfikowano następujące 
problemy: 

Z uwagi na zmiany wprowadzone 
ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych 
ustaw nie ma możliwości przeniesienia 
treści obecnie obowiązującego 
rozporządzenia do rozporządzenia 
wykonującego delegację z art. 10 
ustawy 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie. Projektowane 

Helena Kamińska 
Dyrektor  
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1) uchylono art. 105 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska 
będący podstawą do wydania 
rozporządzenia w sprawie 
standardów jakości gleby i 
ziemi, do którego odwołuje 
się obecnie obowiązujące 
rozporządzenie w sprawie 
kryteriów oceny wystąpienia 
szkody w środowisku 
wydane na podstawie art. 10 
ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich 
naprawie  (pośrednia zmiana 
przepisu upoważniającego), 
tym samym nieaktualny 
stanie się § 5 pkt 1 obecnie 
obowiązującego 
rozporządzenia; 

2) w ustawie z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich 
naprawie dokonano zmiany 
definicji chronionych 
siedlisk przyrodniczych, co 
spowodowało nieaktualność 
kryterium oceny wystąpienia 
szkody w środowisku w 
chronionym siedlisku 
przyrodniczym jakim była 
zmiana powodująca 
mierzalny skutek w postaci 
pogorszenia stanu lub 
funkcji chronionego 
siedliska przyrodniczego 
polegająca na pogorszeniu 
tworzonej przez to siedlisko 
różnorodności 

rozporządzenie: 
1) dostosowane zostanie do zmiany 

polegającej na  uchyleniu art. 105 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska, na 
które powołuje się obecnie 
obowiązujące, 

2) zapewni aktualność kryteriów 
oceny wystąpienia szkody w 
środowisku w stosunku do zmiany 
definicji chronionych siedlisk 
przyrodniczych wprowadzonych 
ustawą szkodową; 

3) zapewni kontynuację 
funkcjonowania kryteriów do 
orzekania o wystąpieniu szkody w 
środowisku; 

4) zapewni transpozycję przepisów 
Załącznika I dyrektywy 2004/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 21 kwietnia 2004 r.  



krajobrazowej; 
3) obecnie obowiązujące 

rozporządzenie, zgodnie z 
art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o 
zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw, 
wygaśnie z dniem 6 
września 2016 r., a w 
przypadku niewydania 
projektowanego 
rozporządzenia, od tego dnia 
brak będzie kryteriów do 
orzekania o wystąpieniu 
szkody w środowisku; 

4) niewydanie projektowanego 
rozporządzenia spowoduje 
brak transpozycji przepisów 
Załącznika I dyrektywy 
2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie odpowiedzialności 
za środowisko w odniesieniu 
do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu. 

140. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
rodzajów działań 
naprawczych oraz warunków 
i sposobu ich prowadzenia 

Wypełnienie delegacji zawartej 
w art. 14 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1789). 
 

Projektowane rozporządzenie: 
- zostanie dostosowane do zmiany 
polegającej na uchyleniu art. 105 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, na które 
powołuje się obecnie obowiązujące 
rozporządzenie,  
- zapewni zgodności ze zmienioną 
delegacją zawartą w art. 14 ustawy 
szkodowej (w przypadku działań 
naprawczych w odniesieniu do szkód 
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w wodach, gatunkach chronionych lub 
chronionych siedliskach 
przyrodniczych, przepisy 
projektowanego rozporządzenia nie 
ulegną zmianie w stosunku do 
aktualnego aktu wykonawczego. W 
odniesieniu do działań naprawczych 
prowadzonych w powierzchni ziemi – 
remediacji, aktualne rozporządzenie 
zakłada tylko przywrócenie jakości 
gleby i ziemi do stanu wymaganego 
standardami, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska. W 
projekcie dopuszczone będzie na 
przykład zastosowanie, w określonych 
przypadkach, samooczyszczania gleby 
i ziemi.), zapewni kontynuację 
funkcjonowania wykazu działań 
naprawczych niezbędnego przy 
wydawaniu decyzji nakładających na 
podmiot korzystający ze środowiska 
obowiązek ich wykonania, 
- zapewni transpozycję przepisów 
załącznika II dyrektywy 2004/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu. 

142. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie opłat 
za usunięcie drzew i krzewów 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 85 
ust. 7 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 
627, z późn. zm.) 

Celem przedmiotowego projektu 
rozporządzenia jest określenie stawek 
za usunięcie drzew i krzewów dla 
poszczególnych rodzajów lub 
gatunków drzew oraz współczynników 
różnicujących te stawki z uwagi na 
nowy sposób obliczania wysokości 
opłaty oraz opracowaną metodykę 
obliczania stawek opłat na podstawie 
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wytycznych określonych w ustawie 
oraz nowego współczynnika 
różnicującego stawki w zależności od 
lokalizacji drzewa lub krzewu. 

143. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie  
innych dokumentacji 
geologicznych 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej art. 97 ust. 
1 pkt 5 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 196) 

Celem przedmiotowego projektu jest 
określenie szczegółowych wymagań 
dotyczących dokumentacji 
geologicznej złoża kopaliny, z 
wyłączeniem złoża węglowodorów, 
dokumentacji geologiczno – 
inwestycyjnej złoża węglowodorów, 
dokumentacji hydrogeologicznej i 
geologiczno - inżynierskiej 

Piotr Nowak, 
Dyrektor DGK 

 III/IV kwartał 
2015 r. 

144. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk Torfowisko 
Mieleńskie PLH040018 
 

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.).  

Celem przedmiotowego projektu jest 
wyznaczenie w drodze rozporządzenia 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
Torfowisko Mieleńskie PLH040018 
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  
Dyrektor DZZP 
GDOŚ 

 IV kwartał 
2015 r. 

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.). 

Celem przedmiotowego projektu jest 
wyznaczenie w drodze rozporządzenia 
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  
Dyrektor DZZP 
GDOŚ 

 IV kwartał 
2015 r. 



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

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.). 

Celem przedmiotowego projektu jest 
wyznaczenie w drodze rozporządzenia 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
Chłodnia w Cieszkowie PLH020001 
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  
Dyrektor DZZP 
GDOŚ 

 IV kwartał 
2015 r. 

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

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.). 

Celem przedmiotowego projektu jest 
wyznaczenie w drodze rozporządzenia 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
Irysowy Zagon koło Gromadzynia 
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  
Dyrektor DZZP 
GDOŚ 

 IV kwartał 
2015 r. 

148. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk Rogalińska Dolina 
Warty PLH300012. 

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.). 

Celem przedmiotowego projektu jest 
wyznaczenie w drodze rozporządzenia 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
Rogalińska Dolina Warty 
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). 

Anna Ronikier  
Dyrektor DZZP 
GDOŚ 

 IV kwartał 
2015 r. 

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 

Proponuje się ustanowienie w drodze 
rozporządzenia:  
 - obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Ujście Warty poprzez określenie w 
sposób indywidualny celów i 
przedmiotów ochrony dla tego 

Anna Ronikier –  
Dolańska 
Dyrektor DZZP  
GDOŚ 

 IV kwartał 
2015 r. 



ustalania celów ochrony dla 
obszarów Natura 2000 (Nota z 
dnia 23 listopada 2012 r.). 
 

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). 

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 
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. 

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. 



151. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie wzoru 
rocznego sprawozdania o 
produktach w opakowaniach, 
opakowaniach,  o 
gospodarowaniu odpadami 
opakowaniowymi oraz o 
opłacie produktowej 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 237b 
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 

 

Wzór ten zapewni spójność i 
porównywalność przekazywanych 
przez przedsiębiorców danych,  
co ułatwi dokonywanie analiz przez 
marszałków województw dotyczących 
wprowadzanych na rynek krajowy 
produktów w opakowaniach oraz 
opakowań a także gospodarowania 
odpadami opakowaniowymi. 

 

Małgorzata 
Szymborska, 
Zastępca  
Dyrektora DGO 
 

 grudzień 2015 
r. 

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

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. 

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 

Mateusz Balcerowicz 
Dyrektor DZW 

 I kwartał 2016 
r. 

154. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie stawki 
opłaty produktowej 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 40 
ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i 
akumulatorach (Dz. U. z 2015 
r. poz. 687). 

Rozporządzenia ma określić stawkę 
opłaty produktowej dla zużytych 
baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych. 

Małgorzata 
Szymborska,  
Zastępca Dyrektora 
DGO 
 

 I kwartał 2016 
r. 

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

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 14 
ust. 6 ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o pojazdach 
wycofanych z eksploatacji  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 140 z 
późn. zm.) 

Rozporządzenie ma określić stawkę 
opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę 
opłaty za brak sieci. 

Małgorzata  
Szymborska, Zastępca 
Dyrektora DGO 
 

 IV kwartał 
2015 r. 

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

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.) 

Konieczność zmiany wynika z 
potrzeby wprowadzenia aktualnego 
odniesienia do rozporządzenia 
wydanego na podstawie art. 248 ust. 3 
ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Bogusława Rutkowska 
Dyrektor  
DIO 
GIOŚ  

 I kwartał 2016 
r. 



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.) 

158. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Doświadczenia związane z 
sześcioletnim 
funkcjonowaniem RDOŚ w 
Gorzowie Wielkopolskim 
wskazują, że zmiana struktury 
organizacyjnej polegająca na 
połączeniu Wydziału Ocen 
Oddziaływania na Środowisko 
i Wydziału Zapobiegania i 
Naprawy Szkód w Środowisku 
oraz Informacji o Środowisku i 
Zarządzania Środowiskiem w 
jedną komórkę organizacyjną - 
Wydział Zarządzania 
Środowiskiem, zapewni 
sprawniejszą realizację zadań.  
Ponadto proponowana zmiana 
przyczyni się do 
skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału 
ludzkiego poprzez 
dostosowanie kadry w 
poszczególnych komórkach 
organizacyjnych do 
realizowanych przez nie zadań. 

Celem wprowadzenia zmian do 
projektu rozporządzenia Ministra 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie nadania 
statutu  RDOŚ w Gorzowie 
Wielkopolskim jest: 
1) usprawnienie funkcjonowania 

polegające na zapewnieniu 
sprawniejszej realizacji zadań; 

2) zapewnienie przejrzystości 
struktury organizacyjnej oraz 
dostosowanie jej do rzeczywistych 
warunków. 

Anna Chylińska  
Dyrektor Biura 
Prawnego  
GDOŚ 
 
 
 
 

 IV kwartał 
2015 r. 

159. 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: 

Celem projektowanej regulacji jest 
ponadto  zapewnienie  przejrzystości  
struktury organizacyjnej jednostki oraz 
dostosowanie jej do rzeczywistych 
warunków. 
Efektem proponowanych zmian będzie 

Anna Chylińska  
Dyrektor Biura 
Prawnego  
GDOŚ 
 

 IV kwartał  
2015 r. 



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. 

usprawnienie funkcjonowania RDOŚ 
w Wrocławiu. 

160. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
kwalifikacji w zakresie 
geologii 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 69 
ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - 
Prawo geologiczne i górnicze 

Rozporządzenie określa: 
1) szczegółowe wymagania dotyczące 

wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych oraz 
odpowiadającego im zakresu i 
wymiaru praktyki zawodowej dla 
poszczególnych kategorii 
kwalifikacji do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami 
geologicznymi; 

2) wymagania dotyczące ustalania 
składów komisji egzaminacyjnych 
i zespołów egzaminacyjnych; 

3) wysokość wynagrodzenia 
przysługującego osobom 
wchodzącym w skład komisji 

Piotr Nowak 
Dyrektor DGK 

 I kwartał 2016 
r. 



egzaminacyjnych; 
4) wzór świadectwa stwierdzającego 

posiadania kwalifikacji. 

161. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wykazu substancji 
priorytetowych w dziedzinie 
polityki wodnej 

Transpozycja przepisów 
dyrektywy 2013/39/UE 
Parlamentu Europejskiego i 
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. 12-
13). Dyrektywa 2013/39/UE 
wprowadza obowiązek 
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 

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

Mateusz Balcerowicz 
Dyrektor DZW 

 I kwartał 2016 
r. 



wód poszczególnymi 
substancjami priorytetowymi, 
stanowiącymi poważne 
zagrożenie dla środowiska 
wodnego oraz dla zdrowia 
ludzkiego. 

162. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
przyjęcia zestawu 
właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska 
wód morskich 

Rozwiązywanym problemem 
jest brak określonych ram, 
które wskazywałyby zestaw 
właściwości typowych dla 
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. - Prawo wodne, 
które zobowiązuje ministra 
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 

Przyjmowany niniejszym 
rozporządzeniem zestaw właściwości 
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 
lub utrzymać dobry stan środowiska na 
ich wodach morskich. 

Matusz Balcerowicz 
Dyrektor DZW 

 I-II kwartał 
2016 r. 



– 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. 

163. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm 
jakości dla substancji 
priorytetowych  

 

Wypełnienie obowiązku 
wynikającego z przepisów 
dyrektywy 2013/39/UE 
Parlamentu Europejskiego i 
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). Celem 
jest przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu chemicznemu 
wód powierzchniowych 
substancjami priorytetowymi, 
które stanowią poważne 
zagrożenie dla środowiska 
wodnego oraz zdrowia. 
 

Projekt rozporządzenia dokonuje 
zmiany w zakresie Środowiskowych 
norm jakości dla substancji 
priorytetowych oraz dla innych 
zanieczyszczeń – załącznik 9. Tabela 
zostaje poszerzona o 12 nowych 
substancji lub grup substancji wraz 
z zaostrzonymi środowiskowymi 
normami jakości (EQS) dla 
obowiązujących substancji 
priorytetowych.  
Dodatkowo zmiany dotyczą 
weryfikacji wskaźników jakości wód 
wraz z wartościami granicznymi -
załącznik 1-5, odnoszącymi się do 
jednolitych części wód 
powierzchniowych. 

Matusz Balcerowicz 
Dyrektor DZW 

 II kwartał 2016 
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). 

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. 

Małgorzata 
Szymborska, Zastępca 
Dyrektora DGO 

 I kwartał 2016 
r. 



165. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie form i 
sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych 
części wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 

Wypełnienie obowiązku 
transpozycji przepisów 
dyrektywy 2013/39/UE 
Parlamentu Europejskiego i 
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). Celem 
podjęcia działań związanych z 
transpozycją dyrektywy 
2013/39/UE jest 
przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu chemicznemu 
wód powierzchniowych 
substancjami priorytetowymi, 
które stanowią poważne 
zagrożenie dla środowiska 
wodnego oraz zdrowia. 

 

Rozszerzenie liczby substancji 
priorytetowych monitorowanych przez 
służby inspekcji środowiska: 
wojewódzkie inspektoraty ochrony 
środowiska oraz Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska. 

 

Mateusz Balcerowicz 
Dyrektor DZW 

 II kwartał 2016 
r. 

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. 

 

Wprowadzenie formularzy zgłoszenia 
szkody wymaganych do wszczęcia 
procesu odszkodowawczego, jak 
również uregulowania dotyczące 
procesu wyliczenia wysokości 
odszkodowania. 
 

Maria Zachwatowicz 
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 

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, 

Piotr Nowak 
Dyrektor DGK 

 I kwartał 2016 
r. 



 

Europejskiej. dla poszczególnych kategorii 
kwalifikacji do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami 
geologicznymi 

168. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie wzoru 
formularza zbiorczego 
sprawozdania za rok 2015  
i za rok 2016. 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej z art. 237c ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach  

Ujednolicenie formy sporządzania  
i przekazywania sprawozdań przez 
marszałków województw do  Ministra 
Środowiska 

Małgorzata 
Szymborska, Zastępca 
Dyrektora DGO  

 marzec 2016 r. 


