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PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW
SPRAWOZDAWCZYCH ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

KLUCZOWY AKT PRAWNY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
- USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)

Definicje
Środowisko (art. 3 pkt 39) – to ogół elementów przyrodniczych, w tym
także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności
powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz
pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne
oddziaływania pomiędzy tymi elementami.
Emisja (art. 3 pkt 4) – to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio,
w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.
Zanieczyszczenie (art. 3 pkt 49) – to emisja, która może być szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach
materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może
kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

Podmiot korzystający ze środowiska (art. 3 pkt 20) to:
a) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorcę zagranicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prowadzące działalność
wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego,
b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a,
korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze
środowiska wymaga pozwolenia.

Instalacja (art. 3 pkt 6) to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych
technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam
podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję.
Urządzenie (art. 3 pkt 42) to niestacjonarne urządzenie techniczne,
w tym środki transportu.

SCHEMAT PODSTAWOWYCH INTERAKCJI PODMIOT
KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA - ŚRODOWISKO

EMISJE
PODMIOT
KORZYSTAJĄCY ZE
ŚRODOWISKA

ŚRODOWISKO

ZASOBY

FORMY KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

POWSZECHNE KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA - art. 4 ust. 1
ustawy Prawo ochrony
środowiska
Przysługuje z mocy ustawy
każdemu.
Obejmuje korzystanie ze
środowiska, bez użycia instalacji,
w celu zaspokojenia potrzeb
osobistych oraz gospodarstwa
domowego, w tym wypoczynku
oraz uprawiania sportu,
w zakresie:
1) wprowadzania do środowiska
substancji lub energii;
2) innych niż wymienione
w pkt 1 rodzajów
powszechnego korzystania
z wód w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. – Prawo wodne.

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
WYKRACZAJĄCE POZA RAMY KORZYSTANIA
POWSZECHNEGO
art. 4 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony
środowiska
Objęte i nieobjęte w drodze ustawy Prawo
ochrony środowiska obowiązkiem uzyskania
pozwolenia, ustalającego w szczególności
zakres i warunki tego korzystania, wydanego
przez właściwy organ ochrony środowiska.

ZWYKŁE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA art. 4
ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska
Takie korzystanie wykraczające poza ramy
korzystania powszechnego, co do którego
ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania
pozwolenia, oraz zwykłe korzystanie z wody
w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo
wodne.

KLUCZOWE EMISJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM SPRAWOZDAWCZOŚCI
Gazy i pyły
wprowadzane do
powietrza
Ścieki wprowadzane
do wód i do ziemi

EMISJA
w związku z
korzystaniem
ze środowiska

Odpady

Hałas
Pola
elektromagnetyczne

PRZEKAZYWANE OBOWIĄZKOWE WYNIKI
POMIARÓW EMISJI (+ pobór wody) DLA INSTALACJI
LUB URZĄDZEŃ

TYPY
SPRAWOZDAŃ
Z ZAKRESU
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W POLSCE
(POZA
STATYSTYKĄ
GUS)

SPRAWOZDANIA ZWIĄZANE Z ODPADAMI
I Z WPROWADZANIEM DO OBROTU PRODUKTÓW

SPRAWOZDANIA POWIĄZANE ZE WNOSZENIEM
OPŁAT „ŚRODOWISKOWYCH”

OBOWIĄZKOWE SPRAWOZDANIA STANOWIĄCE
REALIZACJĘ ZOBOWIĄZAŃ/USTALEŃ
MIĘDZYNARODOWYCH LUB BRANŻOWYCH

SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYNIKÓW POMIARÓW
PROWADZONYCH W ZWIĄZKU
Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI I URZĄDZEŃ

KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA POMIARÓW I WYNIKAJĄCEJ Z TEGO
SPRAWOZDAWCZOŚCI wynika z przepisów ustaw:
• z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
• z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Zgodnie z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
• Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do
okresowych pomiarów wielkości emisji (art. 147 ust. 1 upos),
• Konieczne pomiary dla hałasu od dróg, linii kolejowych i tramwajowych,
lotnisk obowiązek wg art. 175, dla pól elektromagnetycznych art. 122a
Przewidziano prowadzenie pomiarów:
• ciągłych lub okresowych,
• wstępnych (instalacje nowo zbudowanych lub istotnie zmienione)

Obowiązkowe POMIARY i wynikające z tego OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE
obejmują:
• emisję gazów i pyłów do powietrza;
• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (obecnie przeniesiono do
wymagań ustawy Prawo wodne);
• emisje hałasu;
• emisję pól elektromagnetycznych.

WYNIKI POMIARÓW PROWADZĄCY INSTALACJĘ I UŻYTKOWNIK
URZĄDZENIA PRZEDSTAWIAJĄ ORGANOWI OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
WIOŚ i PPIS (wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych) – art. 149, art.
122a.
Formę sprawozdania opisują:
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku
z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów
i sposobów ich,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 środowiska
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku
z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz
portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony
środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

ZGODNE Z USTAWĄ Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. PRAWO WODNE
Zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego
wykorzystania oraz wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi są
obowiązane prowadzić pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości
ścieków oraz prowadzić ewidencję dokonywanych pomiarów (wersja od
05.12.2018 art. 101).
Przewidziano pomiary: ciągłe i okresowe
WYNIKI POMIARÓW ilości pobieranych wód podziemnych i wód
powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub
do ziemi PODMIOTY KORZYSTAJĄCE Z USŁUG WODNYCH PRZEKAZUJĄ
(art. 304):
• do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo
organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego
• do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ).

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADOWA
I PRODUKTOWA

ZAKRES RZECZOWY SPRAWOZDAŃ ODPADOWYCH I
PRODUKTOWYCH
POPRODUKTY I ODPADY POPRODUKTOWE:
OPAKOWANIA, OPONY, OLEJE I SMARY, ZUŻYTY
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY;
BATERIE I AKUMULATORY, POJAZDY WYCOFANE
Z EKSPLOATACJI
SPRAWOZDANIA
O ODPADACH
I PRODUKTACH

AZBEST I SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

ODPADY I GOSPODAROWANIE NIMI

ODPADY KOMUNALNE I GOSPODAROWANIE
NIMI

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADOWO-PRODUKTOWA OKRESU
PRZEJŚCIOWEGO
PRZEJŚCIOWO DO SPRAWOZDAWCZOŚCI PRODUKTOWEJ TJ. LAT 2012-2018
STOSOWANE SĄ PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O ODPADACH LUB
DO USTAW:
• z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
• z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
• z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
• z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji;
• z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
• z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
ADRESACI SPRAWOZDAŃ: MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW i GIOŚ
(ws. zużytego sprzętu).
DLA SPRAWOZDAWCZOŚCI ODPADOWEJ OKRES PRZEJŚCIOWY TO LATA
2012 – 2018 - następuje stopniowe wprowadzanie elementów nowego
systemu sprawozdawczości odpadowo-produktowej.
Do sprawozdawczości odpadowej stosowane są przepisy ustaw
i rozporządzenia:
• z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
• z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach;
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do przekazywania
zbiorczych zestawień danych o odpadach.
ADRESACI SPRAWOZDAŃ: MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW

DOCELOWE, GENERALNE ZAŁOŻENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI
ODPADOWO – PRODUKTOWEJ
PRZEPISY USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH TWORZĄ
SYSTEM GROMADZENIE DANYCH O ODPADACH I PRODUKTACH.
PIERWOTNIE marszałek województwa prowadził WOJEWÓDZKĄ BAZĘ
DANYCH, DOTYCZĄCĄ WYTWARZANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Z DNIEM 24 STYCZNIA 2018 R. rozpoczął działanie REJESTR PODMIOTÓW
WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH
I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI (art. 49).
Rejestr prowadzi i dokonuje do niego wpisów marszałek województwa.
Z DNIEM 24 STYCZNIA 2018 R. rozpoczęła działanie BAZA DANYCH
O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI
(art. 79)

Marszałek województwa: prowadzi i aktualizuje BDO, w tym rejestr;
zbiera, przetwarza, przechowuje i zabezpiecza przed utratą dane
i informacje gromadzone w BDO (art. 80 ust. 1).

DOCELOWE, GENERALNE ZAŁOŻENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI
ODPADOWO – PRODUKTOWEJ C.D.
ROCZNE SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH
I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI sporządzać
będą podmioty wprowadzający do obrotu produkty odpowiedzialne na
odpady poproduktowe z nich powstałe takie jak (art. 73 ust. 1):
• OPAKOWANIOWA (dotyczy także produktów w opakowaniach),
• OPONY I OLEJE,
• POJAZDY,
• SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
• BATERIE I AKUMULATORY.
ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH
I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI sporządzać będą (art. 75 ust, 1):
• WYTWÓRCY ODPADÓW,
• PODMIOTY GOSPODARUJĄCE ODPADAMI, PODMIOTY PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ POLEGAJĄCĄ NA WYDOBYWANIU ODPADÓW ZE
SKŁADOWISKA ODPADÓW LUB ZE ZWAŁOWISKA ODPADÓW.

PIERWSZY ROK SPRAWOZDAWCZY TO 2019.
SPRAWOZDANIA MAJĄ BYĆ SKŁADANE DO 15 MARCA
Sprawozdania przekazywane będą DO MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW:
• właściwych dla siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku
produktów i odpadów produktowych;
• miejsca wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
Sprawozdawczość ma mieć formę elektroniczną – art. 76.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
DO SPRAWOZDAWCZOŚCI STOSOWANE SĄ PRZEPISY:
• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji
zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
SYSTEM OBEJMUJE SPORZĄDZANE SPRAWOZDAŃ PRZEZ:
• podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
(art. 9n) sprawozdanie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
• podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (art. 9na) sprawozdanie do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta;
• podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art. 9nb)
sprawozdanie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
• podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 9o)
sprawozdanie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
• podmiot prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych oraz instalację zastępczą (art. 9oa); do przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
gminy;
• wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast (art. 9q) do marszałka
województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
• marszałka województwa (9s) do ministra ds. środowiska.

EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE
SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA
DO SPRAWOZDAWCZOŚCI STOSOWANE SĄ PRZEPISY:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska art. 158164
• rozporządzenie MŚ z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
• rozporządzenie MG z 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska
• rozporządzenie MG z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
Marszałek województwa prowadzi REJESTR RODZAJU, ILOŚCI ORAZ MIEJSC
WYSTĘPOWANIA SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE
DLA ŚRODOWISKA (art. 162 ust. 7).
Dotyczy:
- azbestu i PCB (art. 160 ust. 2),
- innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
z rozporządzenia MŚ z 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska.
Sprawozdający - podmiot wykorzystujący w/w substancje
ADRESACI SPRAWOZDAŃ: marszałek województwa, wójtowie,
burmistrzowie prezydenci miast.

EMISJE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA
A SPRAWOZDANIA

SYSTEM SPRAWOZDAWCZOŚCI EMISJI DO KOBiZE

ZAGADNIENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI REGULUJĄ PRZEPISY:
• ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji;
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz
sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów
cieplarnianych i innych substancji.
UTWORZONO:
• Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami KOBIZE (art. 3).
• Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji, w ramach którego
są gromadzone, przetwarzane, szacowane, prognozowane, bilansowane
i zestawiane informacje o emisjach (art. 6).
PODMIOT KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ
POWODUJE EMISJE, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie
do końca lutego każdego roku, raport (art. 7 ust. 1 i 1a).
Docelowo system sprawozdawczości do KOBiZE stanowił będzie podstawę
do naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska emisje gazów
i pyłów do powietrza.

RAPORTOWANIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH OBJĘTYCH
SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENAMI DO EMISJI
ZAGADNIENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI REGULUJĄ PRZEPISY:
• Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych
• rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów
cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady
PROWADZĄCY INSTALACJĘ I OPERATOR STATKU POWIETRZNEGO (art. 80
ust. 3, art. 86).
Raport sporządza się przy użyciu elektronicznego formularza na stronie
KOBiZE.
ADRESAT: KOBiZE

RAPORTOWANIE EMISJI SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH
WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH
GAZACH CIEPLARNIANYCH
ZAGADNIENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI REGULUJĄ PRZEPISY:
• ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę
ozonową;
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Sprawozdanie sporządzają PRZYWOŻĄCY, WYWOŻĄCY F-GAZY LUB SZWO
(LUB PRODUKTY Z NIMI) ODZYSKUJĄCY…NISZCZĄCY W/W (art. 39).
Stosuje się elektroniczny formularz poprzez Bazę Danych Sprawozdań
(art. 41)
ADRESAT: (administrator bazy) Instytut Chemii Przemysłowej (BIURO
OCHRONY WARSTWY OZONOWEJ I KLIMATU).

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA OPŁAT

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I SPRAWOZDANIA
ZAGADNIENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI REGULUJĄ PRZEPISY:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
• rozporządzenie 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.
Sprawozdanie sporządzają PODMIOTY KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODOWISKA
(art. 273, art. 275) za:
• wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
• przydzielone uprawnienia do emisji;
• składowanie odpadów.
ADRESAT: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE - PRZEJŚCIOWY SYSTEM
OŚWIADCZEŃ
ZAGADNIENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI REGULUJĄ PRZEPISY:
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Przekazywanie oświadczeń w okresie przejściowym za lata 2019-2020
dotyczącym usług wodnych i szczególnego korzystania z wód (art.552)
SPORZADZAJĄ PODMIOTY PONOSZĄCE OPŁATY ZA USŁUGI WODNE

ADRESAT: WODY POLSKIE – ZARZĄD ZLEWNI

INFORMACJE NA TEMAT PONOSZENIA OPŁAT PRODUKTOWYCH
I INNYCH
•
•
•
•
•

ZAGADNIENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI REGULUJĄ PRZEPISY USTAW:
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych;
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym;
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (opłata za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji).
Sprawozdania sporządzają PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO PONOSZENIA
OPŁAT (nie osiągające wymaganych odpowiednio poziomów odzysku,
recyklingu zbierania, przygotowania do ponownego użycia itp).
ADRESAT odpowiednio MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA (także docelowo),
GIOŚ (okres przejściowy).

SPRAWOZDANIA KRAJOWEGO REJESTRU
UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ

ZAGADNIENIA SPRAWOZDAWCZOŚCI REGULUJĄ PRZEPISY:
• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
• rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę
Rady 91/689/EWG i 96/61/WE,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r.
w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania
i Transferu Zanieczyszczeń.
KRAJOWY REJESTR UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ,
element EUROPEJSKIEGO REJESTRU UWALNIANIA I TRANSFERU
ZANIECZYSZCZEŃ powołano przepisami ustawy Prawo ochrony
środowiska (art. 236a).
Rejestr jest prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. SPRAWOZDANIA SKŁADA PROWADZĄCY INSTALACJĘ,
obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród
wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006 (WE),
z przekroczeniem obowiązujących wartości progowych dla uwolnień
zanieczyszczeń określonych w załączniku nr II do tego rozporządzenia.
OBEJMUJE SPRAWOZDAWCZOŚĆ UWOLNIEŃ ZANIECZYSZCZEŃ DO:
• POWIETRZA
• WODY
• GLEBY
• ŚCIEKI
• ODPADY
ADRESAT: WIOŚ (art. 236b)

Wnioski
• W Polsce istnieje rozbudowany system
sprawozdawczości związanej z ochrona środowiska
funkcjonujący poza sprawozdawczością GUS.
• Kluczowe z punktu widzenia ochrony środowiska są
sprawozdania dotyczące eksploatacji urządzeń
i instalacji – pomiarów emisji do środowiska.
• Bardzo rozbudowana i rozproszona jest
sprawozdawczość odpadowa.
• W ostatnich latach obserwuje się próby konsolidacji
systemów sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.
• Kluczowymi organami (instytucjami) w zakresie
sprawozdawczości staja się marszałkowie województw
i KOBiZE.

Dziękuję za uwagę

