
Projekt z dnia 24 listopada 2015 r.  

ROZPORZ4DZENIE 

MINISTRA Ś RODOWISKA1) 

z dnia 	  r. 

w sprawie rejestru historycznych zanieczyszcze ń  powierzchni ziemi 

Na podstawie art .  101c ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. 2)), zarządza się , co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegó łowy zakres informacji, o których mowa w a rt .  

101c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej 

„ustawą", gromadzonych w rejestrze historycznych zanieczyszcze ń  powierzchni ziemi, 

zwanym dalej „rejestrem". 

§ 2. W przypadku informacji, o których mowa w: 

art .  101c ust. 2 pkt 1 ustawy - w rejestrze gromadzi si ę : 

a) informacj ę  o aktualnym statusie terenu, przy czym nale ży wskazać  jeden 

z następujących: 

- teren, na którym występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi, 

— teren, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

na którym nie podj ęto remediacji, 

- teren, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 

w trakcie remediacji, 

— teren, na którym zakończono remediacj ę , 

b) datę , przedział  czasowy lub inne informacje pozwalaj ące na okre ślenie czasu 

wystąpienia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

c) informacje na temat lokalizacji miejsca zanieczyszczenia: 

1) Minister Środowiska kieruje dzialem administracji rz ądowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó łowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904). 

z~ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. 
poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 
1223 i 1434. 



— 2 — 

— adres (województwo, powiat, gmina, miejscowo ść , ulica, numer), 

— numery działek ewidencyjnych, 

d) informacje na temat łącznej powierzchni zanieczyszczenia, 

e) informacje na temat charakterystyki zanieczyszczenia: 

- wyszczególnienie nazw wszystkich substancji powoduj ących ryzyko, których 

wystąpienie jest spodziewane lub potwierdzone w danym miejscu, 

wyszczególnienie stwierdzonej zawarto ści tych substancji, 

- dla zanieczyszczenia na g łębokości 0-0,25 m ppt — wskazanie grupy 

gruntów,a w przypadku gruntów grupy II, w rozumieniu przepisów wydanych 

na podstawie art .  101a ust. 5 ustawy, wskazanie również  podgrupy gruntów, 

— dla zanieczyszczenia na g łębokości przekraczaj ącej 0,25 m ppt — 

wodoprzepuszczalno ść  gleby i ziemi, okre śloną  warto ścią  współczynnika 

filtracji (m/s), 

f) informacj ę  o liczbie oraz łącznej i średniej powierzchni terenów, na których 

występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

g) informacj ę  o liczbie oraz łącznej i średniej powierzchni terenów, na których 

występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi w podziale na: 

- tereny, na których wyst ępuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

na których nie podj ęto remediacji, 

— tereny, na których wyst ępuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 

w trakcie remediacji, 

- tereny, na których zako ńczono remediacj ę , 

h) informacj ę  o liczbie oraz łącznej i średniej powierzchni terenów, na których 

występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, o których mowa w lit. 

g, w podziale na: 

- tereny, na których w ładającym powierzchnią  ziemi jest osoba fizyczna, 

- tereny, na których w ładaj ącym powierzchnią  ziemi jest podmiot korzystaj ący 

ze środowiska, 

- tereny, na których w ładającym powierzchnią  ziemi jest organ reprezentuj ący 

jednostkę  samorządu terytorialnego w sprawach gospodarowania 

nieruchomo ściami lub organ reprezentuj ący Skarb Państwa w sprawach 

gospodarowania nieruchomo ściami, 
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informacj ę  o liczbie oraz łącznej i średniej powierzchni terenów, na których 

występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w podziale na 

historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dla których obowi ązany do 

przeprowadzenia remediacji jest: 

- nieustalony, ponieważ  trwa postępowanie administracyjne, 

- władający powierzchnią  ziemi, 

- inny sprawca, o którym mowa w a rt .  101h ust. 2 ustawy, 

- władający powierzchnią  ziemi solidarnie z innym sprawc ą , 

- regionalny dyrektor ochrony środowiska, 

informacj ę  o liczbie oraz łącznej i średniej powierzchni historycznych 

zanieczyszczeń  powierzchni ziemi w podziale na poszczególne rodzaje substancji 

powoduj ących ryzyko oraz: 

— tereny, na których wyst ępuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi, 

- tereny, na których wyst ępuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

na których nie podj ęto remediacji, 

- tereny, na których występuje zanieczyszczenie w trakcie remediacji, 

- tereny, na których zako ńczono remediacj ę , 

k) informacj ę  o liczbie oraz łącznej i średniej powierzchni historycznych 

zanieczyszczeń  powierzchni ziemi w podziale na poszczególne rodzaje dzia łalności 

prowadzonej na terenie zanieczyszczonym obecnie i w przesz łości oraz: 

— tereny, na których wyst ępuje potencjalne historyczne z anieczyszczenie 

powierzchni ziemi, 

- tereny, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

na których nie podj ęto remediacji, 

- tereny, na których wyst ępuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 

w trakcie remediacji, 

- tereny, na których zako ńczono remediacj ę , 

1) informacj ę  o liczbie oraz łącznej i średniej powierzchni historycznych 

zanieczyszczeń  powierzchni ziemi, o których mowa w lit. g tiret 2 i 3, w podziale 

na poszczególne rodzaje substancji powoduj ących ryzyko oraz poszczególne 

sposoby przeprowadzenia remediacji, o których mowa w a rt .  101q ust. 1, ustalone 

na podstawie art .  1011 ust. 4 lub art .  101m ust. 1 pkt 2 lub art. 1010 ust. 2 ustawy; 



terytorialnego 

organ reprezentuj ący Skarb Państwa w sprayvac 	gospodarowania 

b) informacje wskazuj ące, czy obowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest: 

osoba nieustalona albo podmiot nieustalony, ponieważ  trwa jeszcze 

postępowanie administracyjne, 

wladaj ący powierzchnią  ziemi, 

inny sprawca, o którym mowa w art. 101h ust. 2 ustawy, 

wladaj ący powierzchnią  ziemi solidarnie z innym sprawcą , 

w sprawach 
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2) art .  101c ust. 2 pkt 2 ustawy — w rejestrze gromadzi si ę  następujące dane: 

a) informacje o sposobie przeprowadzenia remediacji, ustalonego na podstawie art. 

1011 ust. 4 lub art. 101m ust. 1 pkt 2 lub art .  1010 ust. 2 ustawy, przy czym nale ży 

wskazać  jeden lub więcej z wskazanych w art .  101q ust. 1 ustawy, 

b) opis ustalonego sposobu przeprowadzenia remediacji, 

c) informacje o planowanym terminie rozpocz ęcia remediacji, 

d) informacje planowanym i faktycznym terminie zako ńczenia remediacji, 

e) formalną  ocenę  efektu ekologicznego przeprowadzenia remediacji, w szczególno ści 

wskazanie czy ocena przeprowadzenia remediacji, o której mowa w a rt .  101n ust. 1 

ustawy, potwierdzi ła jej zgodność  z ustalonym planem remediacji, 

f) opis efektu ekologicznego remediacji; 

art .  101c ust. 2 pkt 3 ustawy — w rejestrze gromadzi si ę  dane wskazuj ące wszystkie 

rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować  historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, o których mowa w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie a rt .  101a ust. 5 ustawy, prowadzonych na danym terenie, na 

którym wystąpiło potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub 

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi; 

4) art .  101c ust. 2 pkt 8 ustawy — w rejestrze gromadzi si ę  następujące dane: 

a) informacj ę  wskazuj ącą  czy władaj ącym powierzchnią  ziemi, na której występuje 

odpowiednio potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub 

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest: 

- osoba fizyczna lub 

- podmiot korzystaj ący ze środowiska, lub 

- organ reprezentuj ący jednostkę  samorządu 

gospodarowania nieruchomo ściami, lub 
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— regionalny dyrektor ochrony środowiska, 

c) podanie podstawy prawnej odpowiedzialno ści za przeprowadzenie remediacji 

poprzez przywo łanie: 

- art .  101h ust. 1 ustawy, 

- art. 101h  ust. 2 ustawy, 

- art. 101h  ust. 3 ustawy, 

- art. 101i pkt 1 ustawy, 

- art. 101i pkt 2 ustawy, 

- art. 101i pkt 3 ustawy, 

- art. 101i pkt 4 ustawy, 

- innej niż  określona w tiret 1-7 podstawy prawnej, 

d) informacje na temat post ępowań  administracyjnych: 

- wskazanie podstawy prawnej wszcz ęcia postępowania, 

- wskazanie daty wszcz ęcia postępowania, 

- wskazanie numeru i daty wydania decyzji administracyjnej, 

informacja o odwo łaniach od decyzji, o której mowa w tiret 3: 

wskazanie daty wniesienia odwo łania, 

imię  i nazwisko albo nazwa podmiotu odwo łuj ącego się , jego adres zamieszkania 

albo siedziby, 

wskazanie organu, do którego wniesiono odwo łanie, 

wskazanie daty rozstrzygni ęcia, 

e) informacje na temat orzecze ń  sądowych, w szczególno ści: 

— wskazanie sądu, 

— wskazanie rodzaju orzeczenia (wyrok, postanowienie, uchwala), 

ZÅ zoo 	u ''  .  zanie numeru i daty wydania orzeczenia. 

GLFDEAA PRY, 
Ansuk Jew 	0 	ie wchodzi w życie po up ływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER Ś RODOWISKA 

~~ ra~ 
MC},'CIÆ.'7 Mach 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rejestru historycznych 

zanieczyszczeń  powierzchni ziemi stanowi wykonanie upowa żnienia zawartego 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.), zwanej dalej „ustaw ą  Poś". Przedmiotowy przepis zosta ł  wprowadzony 

do ustawy Po ś  ustawą  z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101), zwan ą  dalej „nowelizacj ą  ustawy Po ś", 

która weszła w życie w dniu 5 wrze śnia 2014 r. Projekt rozporz ądzenia nie stanowi 

transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej, ale ma pewien wp ływ na wdrażanie 

postanowień  dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 

2010 r. w sprawie emisji przemys łowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom 

i ich kontrola) (Dz.U. UE L 334 z 17.12.2010, str.17), zwanej dalej „dyrektyw ą  IED" 

Gromadzenie informacji na temat zanieczyszczenia powierzchni ziemi przyczyni si ę  do 

lepszej kontroli wykonywania obowiązków wynikających z dyrektywy IED. 

Przepisy art .  101c i art .  101d ustawy Po ś  dotyczą  gromadzenia informacji na temat 

terenów, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem w łaściwym do prowadzenia rejestru 

historycznych zanieczyszczeń  powierzchni ziemi, zwanego dalej „rejestrem historycznym". 

Rejestr historyczny ma być  uzupelniany danymi przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska. Zadaniem starosty jest dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych 

zanieczyszczeń  powierzchni ziemi, sporz ądzenie ich wykazu oraz przekazanie go do 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Rejestr historyczny b ędzie zatem uzupelniany 

wszystkimi danymi gromadzonymi przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w 

trakcie prowadzonych post ępowań  administracyjnych oraz danymi dostarczanymi do 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska przez starost ę . Zgodnie z •przepisami. 

przej ściowymi do nowelizacji ustawy Po ś  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

uruchomi system teleinformatyczny do prowadzenia rejestru historycznego nie pó źniej niż  z 

dniem 5 wrze śnia 2016 r. 

Istotne jest, że rejestr bezpo średnich zagro żeń  szkodą  w środowisku i szkód w 

środowisku (w tym w powierzchni ziemi), zwany dalej „rejestrem szkodowym" prowadzony 

przed wej ściem w życie nowelizacji ustawy Po ś  przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska, na podstawie art .  28a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
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Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z pó źn. zm.), zwanej dalej „ustaw ą  o IOŚ", 

ograniczony jest do terenów spe łniających kryteria wystąpienia szkody w środowisku. 

Ponadto obejmuje tylko szkody, które wyst ąpiły po dniu 30 kwietnia 2007 r. Wed ług 

aktualnego stanu prawnego (art .  26a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie — Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277), 

zwanej dalej „ustawą  szkodową", Rejestr szkodowy będzie prowadzi ł  Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska, z tym, że zgodnie z przepisami przej ściowymi ponowne uruchomienie 

systemu teleinformatycznego przewidywane jest dopiero na dzie ń  5 września 2016 r. 

Mimo obowiązuj ących przed wej ściem w życie nowelizacji ustawy Po ś  przepisów 

prawnych zobowiązujących do gromadzenia informacji na temat stanu gleb i ziemi, obecnie 

nie ma jeszcze spójnych i aktualnych informacji w tym zakresie w jednolitym systemie 

zarówno na poziomie regionalnym, jak i dla obszaru ca łego kraju. Nowe przepisy ustawy Po ś  

uporządkowały i uszczegó łowiły system gromadzenia informacji, jednak że, aby zapewnić  

pełną  spójność  tych przepisów konieczne jest skorelowanie zakresu rejestru historycznego z 

zakresem rejestru szkodowego w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi. 

Informacje powinny być  gromadzone w obu rejestrach w taki sposób, aby by ło możliwe 

uzyskanie pe łnej informacji o zanieczyszczeniu gleb i ziemi w Polsce bez wzgl ędu na czas 

powstania tych zanieczyszcze ń . Pojawiła się  w tej sytuacji potrzeba bardziej szczegó łowego 

określenia zakresu danych, które powinny być  gromadzone w obu rejestrach. Nale ży 

wyjaśnić , że jeżeli chodzi o rejestr szkodowy, planowane jest wydanie rozporz ądzenia 

na podstawie art .  26a ust. 7 ustawy szkodowej. 

Projekt rozporz ądzenia okre śla zakres danych, które powinny by ć  gromadzone w 

rejestrze. Zaproponowany zakres informacji zosta ł  określony w taki sposób, aby możliwe 

było, na podstawie zgromadzonych danych, prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie 

ochrony powierzchni ziemi, zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Dane 

na temat zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgromadzone w rejestrze mog ą  być  

wykorzystywane miedzy innymi przy tworzeniu i uzgadnianiu dokumentów strategicznych 

oraz przepisów prawnych dotycz ących tej problematyki. 

Informacje gromadzone w rejestrze s ą  konieczne do podejmowania decyzji, 

kształtowania polityki i planowania finansowania remediacji zanieczyszczonych miejsc, a 

szczególnie do ustalenia harmonogramu remediacji historycznych zanieczyszcze ń  

powierzchni ziemi ustalanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, o którym 

mowa w art .  101j ustawy Po ś . 
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Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó źn. zm.) projekt rozporz ądzenia 

zostanie udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rz ądowego Centrum 

Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

Projekt rozporz ądzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 

2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w zwi ązku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Środowiska .w sprawie rejestru 

historycznych zanieczyszcze ń  powierzchni ziemi 

Ministerstwo wiod ące i ministerstwo wspó łpracuj ące 

Ministerstwo Środowiska 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pan S ławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pani Katarzyna Nowak, te l. 22 36 92 658, 

e-mail: katarzyna.nowak@mos.gov.pl  

OCENA SKUTKOW REGULACJI 

Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obowiązujące przepisy nie okre ś lają  szczegó łowego sposobu prowadzenia rejestru historycznych 

zanieczyszczeń  powierzchni ziemi, o którym mowa w a rt .  101 c ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. — 

Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą  Poś". 

Przez historyczne zanieczyszczenie rozumie si ę  zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistnia ło przed 

dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dzia łalno ści, która zostala zako ńczona przed dniem 30 kwietnia 2007 

r. Rozumie się  przez to także szkodę  w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu a rt .  6 pkt 11 lit. c 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

210, z późn. zm.), która zostala spowodowana przez emisj ę  lub zdarzenie, od którego up łynęło więcej niż  30 

lat. 

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Efektem wprowadzenia rozporz ądzenia będzie ujednolicony dla obszaru ca łego kraju sposób gromadzenia 

informacji na temat historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wymaganych ustaw ą  Po ś . 

Proponowane w projekcie przepisy uszczegó łowią  wskazany ogólnie w ustawie zakres informacji 

gromadzonych w rejestrze. 

Utworzony rejestr będzie zapewniał  możliwość  korzystania z zebranych danych dla potrzeb organów 

administracji, jak i innych zainteresowanych stanem środowiska podmiotów, przykładowo dane mogą  zostać  

wykorzystane do szacowania potrzeb w zakresie finansowania remediacji ze środków krajowych i Unii 

Europejskiej, mogą  również  dostarczyć  inwestorom informacji na temat ew. zanieczyszczenia dzia łki. 
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Rekomendowanym rozwi ązaniem jest wydanie rozporz ądzenia, zapewniaj ącego użyteczno ść  i sprawne 

funkcjonowanie rejestru historycznych zanieczyszcze ń  powierzchni ziemi. W dniu 5 wrze śnia 2014 r. weszła 

w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101). Rozporz ądzenie stanowi realizacj ę  upoważnienia zawartego w dodanym 

przez tę  ustawę  art .  101c ust. 12 ustawy Po ś . 

Jak problem zosta ł  rozwiązany w innych krajach, w szczególno ści krajach czlonkowskich OECD/UE? 

Zanieczyszczenie gleb jest szeroko rozpowszechnionym problemem w Europie. Wi ększość  ekspertów 

przyznaje, że dostępne dane s ą  w tym zakresie niewystarczaj ące dla oceny konkretnych parametrów, takich jak 

całkowita powierzchnia gruntów, na których wyst ępuje zanieczyszczenie gleb poszczególnymi rodzajami 

zanieczyszczeń, procent populacji nara żonej na zanieczyszczenia, szkody w pozosta łych komponentach 

środowiska spowodowanie zanieczyszczeniem gleb. Dzieje si ę  tak dlatego, że dane zbierane w poszczególnych 

państwach czlonkowskich Unii Europejskiej s ą  zbierane w różnych systemach, co powoduje trudno ści w ich 

porównywaniu. Dost ępne informacje wskazuj ą , że zasięg występowania zanieczyszczenia gleb w Europie jest 

ogromny. Natomiast postęp w rozwiązywaniu tego problemu w państwach cz łonkowskich jest 

nieproporcjonalnie ma ły (na podstawie dokumentu roboczego Komisji Europejskiej — Ocena skutków 

Tematycznej strategii ochrony gleb Unii Europejskiej — COM(2006)231 final). 

Gromadzenie informacji o terenach zanieczyszczonych jest realizowane w wi ększości państw czlonkowskich 

Unii Europejskiej w ramach przepisów krajowych. Np. w Niemczech rejestr potencjalnych i potwierdzonych 

zanieczyszczeń  jest prowadzony na poziomie lokalnym, w S łowacji Agencja Ochrony Środowiska prowadzi 

rejestr miejsc zanieczyszczonych (potencjalnych, potwierdzonych i w trakcie remediacji), w Czechach istnieje 

publicznie dostępna baza terenów zanieczyszczonych, w Holandii informacja o miejscach zanieczyszczonych 

jest powiązana z katastrem nieruchomo ści. 

Podmioty, na które oddzialuje projekt 

Grupa Źródło danych Wielkość  Oddziaływanie 

Organy administracji 

właściwe do 

prowadzenia i 

uzupełniania rejestru 

(Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

i regionalny dyrektor 

ochrony środowiska) 

Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska - 

1, 

regionalny dyrektor 

ochrony środowiska — 

16 

Ułatwienie realizacji 

obowiązków wynikaj ących 

z ustawy Po ś . 
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Ułatwienie realizacj i 

obowiązków wynikaj ących 

z ustawy Po ś . 

Organ w łaściwy do 

sporządzenia wykazu 

potencjalnych 

historycznych 

zanieczyszczeń  

powierzchni ziemi 

(starosta) 

Powiaty — 380 

Inne organy 

administracj i 

rządowej i 

samorządowej 

wszystkie Dostęp do informacji 

zawartych w rejestrze. 

Zwiększenie świadomo ści 

na temat zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi. 

Władający 

powierzchnią  ziemi 

na terenach, 

na których występuje 

historyczne 

zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi lub 

inni sprawcy 

zanieczyszczeń . 

Potencjalnie dotyczy 

wszystkich w ładających 

powierzchnią  ziemi na 

terenach, na których 

były prowadzone przed 

30 kwietnia 2007 r. 

działalno ści mogące 

powodować  

zanieczyszczenie. 

Stan zanieczyszczenia 

historycznego na poziomie 

krajowym nie jest 

rozpoznany. 

Nie istnieją  bazy danych ani 

rejestry w tym zakresie. 

Istnieją  jedynie 

opracowania naukowe lub 

dane w skali lokalnej i 

regionalnej, wykonywane 

różnymi metodykami i 

niemożliwe do zestawienia. 

Dostęp do informacji 

zawartych w rejestrze. 

Zwiększenie świadomości 

na temat zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi. 

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji z nast ępującymi instytucjami, organizacjami i 

przedsiębiorstwami: 

1) reprezentatywne organizacje zwi ązkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo łeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 

komisjach dialogu spo łecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.): 

a) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarno ść", 

b) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

c) Forum Związków Zawodowych, 
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d) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan", 

Business Centre Club — Zwi ązek Pracodawców, 

Związek Rzemios ła Polskiego, 

2) Komisja Wspólna Rz ądu i Samorządu Terytorialnego, 

3) Podmioty, które b ędą  opiniowały projekt: 

a) Rzecznik Praw Obywatelskich, 

b) Marszałkowie Województw, 

c) Wojewodowie, 

d) Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, 

e) Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, 

f) Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 

4) Podmioty, z którymi projekt b ędzie konsultowany: 

a) Związek Powiatów Polskich, 

b) Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorz ądowych, 

c) Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, 

d) Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, 

e) Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 

f) Państwowa Rada Ochrony Środowiska, 

g) Krajowa Rada Gospodarki Wodnej, 

h) Instytut Badawczy Le śnictwa, 

i) Instytut Ekologii Terenów Uprzemys łowionych, 

j) Instytut Ochrony Środowiska — PIB, 

k) Państwowy Instytut Geologiczny — PIB, 

1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Pu ławach — PIB, 

m) Główny Instytut Górnictwa, 

n) Instytut Ochrony Ro ślin — PIB, 

o) Polska Akademia Nauk — Instytut Podstaw In żynierii Środowiska, 

p) Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanis ława Staszica w Krakowie, 

q) Politechnika Warszawska — Wydzia ł  Inżynierii Środowiska, 

r) Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc ławiu — Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, 

s) Uniwersytet Ś ląski — Wydział  Nauk o Ziemi, 

t) Instytut Metali Nieżelaznych, 

e) 

~ 

g) 
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u) Instytut Metalurgii Żelaza, 

v) Instytut Biopolimerów i W łókien Chemicznych, 

w) Instytut Nafty i Gazu, 

x) Krajowa Izba Gospodarcza, 

y) Hutnicza Izba Przemyslowo-Handlowa, 

z) Górnicza Izba Przemyslowo-Handlowa, 

aa) Związek Pracodawców Polska Mied ź , 

bb) Stowarzyszenie Producentów Cementu, 

cc) Stowarzyszenie Przemyslu Wapienniczego, 

rdd) Polska Izba Gospodarki Odpadami, 

ee) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, 

ff) Stowarzyszenie Polskich Przedsi ębiorców Gospodarki Odpadami, 

gg) Towarzystwo Gospodarcze — Polskie Elektrownie, 

hh) Polskie Towarzystwo Elektrociep łowni Zawodowych, 

ii) Izba Gospodarcza Ciep łownictwo Polskie, 

jj) Izba Energetyki Przemys łowej i Odbiorców Energii, 

kk) Polska Izba Gospodarcza Przemyslu Drzewnego, 

11) Krajowa Izba Gospodarcza "Przemys ł  Spożywczy", 

mm) Krajowa Rada Drobiarska — Izba Gospodarcza, 

nn) Hutnicza Izba Przemys łowo-Handlowa, 

oo) Odlewnicza Izba Gospodarcza, 

pp) Izba Gospodarcza Metali Nie żelaznych i Recyklingu, 

qq) Związek Pracodawców "Polskie Szk ło", 

rr) Stowarzyszenie Producentów P łyt Drewnopochodnych w Polsce, 

ss) Stowarzyszenie Papierników Polskich, 

tt) Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS", 

uu) Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, 

vv) Polska Izba Mleka, 

ww) Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu, 

xx) Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, 

yy) Związek Polskie Mięso, 

zz) Polska Izba Druku, 

aaa) Polska Izba Przemys łu Skórzanego, 
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bbb) Polska Izba Przemyslu Chemicznego, 

ccc) Sekretariat Prezydium Konferencji Inwestorów, 

ddd) Zarząd Główny Stowarzyszenia In żynierów i Techników Górnictwa, 

eee) Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In żynierów i Techników Przemyslu Naftowego i 

Gazowniczego, 

fff) Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 

ggg) Polskie Towarzystwo Geologiczne, 

hhh) Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 

iii) Naczelna Organizacja Techniczna, 

jjj) Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 

kkk) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, 

111) Centrum Prawa Ekologicznego, 

mmm) Polska Zielona Sieć , 

nim) O środek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast, 

000) Green Cross Polska, 

ppp) Polski Klub Ekologiczny, 

qqq) Polska Izba Ekologii, 

nr) Polskie Stowarzyszenie Ochrony Ro ślin, 

sss) AGRIS Zakład Ekoinżynierii Ochrony Gleby i Ziemi, 

ttt) Polskie Towarzystwo In żynierii Ekologicznej, 

uuu) Klaster Laboratoriów Badawczych i Wzorcuj ących przy Związku Pracodawców Pomorza 

Zachodniego "Lewiatan", 

vvv) Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. 

Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stale z 	 r.) Skutki w okresie 10 lat od wej ścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 	5 6 7 8 9 10 Łącznie 	(0- 

10) 

Dochody ogólem - - - - - 	- - - - - - - 

budżet państwa - - - - - 	- - - - - - - 

JST - - - - - 	- - - - - - - 

pozostałe 	jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - 	- - - - - - - 
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Wydatki ogólem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe 	jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Saldo ogólem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe 	jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania - 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie 	źródeł  

danych i przyj ętych 

do obliczeń  założeń  

Projektowana regulacja nie b ędzie miała wpływu na sektor finansów publicznych. 

Obowiązek uruchomienia rejestru wynika z przepisów ustawy Po ś . Zgodnie z OSR do 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw scalanie przez GDO Ś  funkcjonujących w rdo ś  rejestrów 

terenów, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi do 

jednolitej formy elektronicznej (wraz z zapewnieniem mo żliwości uzupełniania rejestru 

on-line) będzie sfinansowane w ramach wydatków planowanych, bez ubiegania si ę  o 

dodatkowe środki na ten cel. 

Wpływ 'na konkurencyjność  

oraz na rodzin ę, obywateli 

gospodarki i przedsi ębiorczość , 

i gospodarstwa domowe 

w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

Skutki 

Czas w latach od wej ścia w życie 

zmian 

0 1 2 	3 5 10 Łącznie (0- 

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln z ł , 

ceny stale z 

	 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - 	- - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - 	- - - - 

rodzina, obywatele - - - 	- - - - 
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oraz gospodarstwa 

domowe 

W uj ęciu 

niepieniężny 

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

malych i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- 

Niemierzalne - - 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł  

danych i przyj ętych 

do obliczeń  założeń  

Projektowana regulacja nie b ędzie miała wpływu na konkurencyjno ść  gospodarki 

i przedsiębiorczość . 

Zmiana obciążeń  regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu 

// nie dotyczy 

Wprowadzane s ą  obciążenia poza bezwzgl ędnie 

wymaganymi przez UE (szczegó ły w odwróconej 

tabeli zgodno ści). 

❑ 	tak 

❑ 	nie 

❑ 	nie dotyczy 

❑ 	zmniejszenie liczby dokumentów 

❑ 	zmniejszenie liczby procedur 

❑ 	skrócenie czasu na zalatwienie sprawy 

❑ 	inne: 

❑ 	zwiększenie liczby dokumentów 

❑ 	zwiększenie liczby procedur 

❑ 	wydłużenie czasu na zalatwienie sprawy 

❑ 	inne: 

Wprowadzane obci ążenia są  przystosowane do ich 

elektronizacji. 

❑ 	tak 

❑ 	nie 

❑ 	nie dotyczy 

Komentarz: Zakres informacji gromadzonych w rejestrze okre ślono w art. 101c ust. 2 ustawy Po ś . Sposób 

sformułowania szczegó łowego zakresu nie może wykraczać  poza zakres okre ślony tymi przepisami. 

Rozporządzenie okre śla jedynie sposób wykonania obowi ązków wynikaj ących z ustawy Po ś  i stanowi 

ułatwienie dla organów 	administracji, 	w tym głównie 	Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
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regionalnego dyrektora ochrony środowiska i starosty, w ich realizacji. 

Wpływ na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie b ędzie miała wpływu na rynek pracy. 

Wpływ na pozostałe obszary 

® środowisko naturalne 

❑ sytuacja i rozwój regionalny 

❑ inne: 

❑ demografia 

❑ mienie państwowe 

❑ informatyzacja 

® zdrowie 

Projekt rozporządzenia pozytywnie wp łynie na ochronę  i stan środowiska. Zebrane w 

rejestrze informacje na temat zanieczyszczenia gleby i ziemi pozwol ą  prowadzić  

racjonalną  politykę  w zakresie ochrony powierzchni ziemi i remediacji zanieczyszcze ń , 

w tym w zakresie planowania i wydatkowania środków finansowych na ten cel. 

Omówienie wp ływu 

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowane rozporz ądzenie powinno wej ść  w życie nie później niż  5 wrze śnia 2016 r., kiedy Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska ma uruchomi ć  system teleinformatyczny do prowadzenia rejestru, zgodnie z 

przepisem przej ściowym zawartym w art .  18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1101). 

W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakic mierniki zostan ą  zastosowane? 

Po uruchomieniu rejestru (5 wrze śnia 2016 r.), przekazaniu przez starost ę  wykazów historycznych 

zanieczyszczeń  powierzchni ziemi do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w ciągu 25 miesięcy od 

dnia wej ścia w życie rozporządzenia, które zostanie wydane na podstawie a rt .  101a ust. 5 ustawy Po ś , czyli 

orientacyjnie w październiku 2018 r.) oraz po wprowadzeniu danych z wykazów przez regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska do rejestru (w terminie 6 miesi ęcy od otrzymania przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska wykazów potencjalnych historycznych zanieczyszcze ń  powierzchni ziemi sporządzanych przez 

starostów, czyli orientacyjnie w kwietniu 2019 r.) — zostanie dokonane podsumowanie zawarto ści rejestru, w 

tym podsumowanie liczby i powierzchni (wyra żonej w hektarach) obiektów, na których wyst ępuje historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi. 

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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