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źlrődłoz
4fi. 10 - ustawy z dnia 13 kwietnia 2001 r. -
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
napľawie (Dz. U. zŻ014 r. poz' I7B9)
Nľ w wykazie pľac: 131

Ustawą Z dnia 1 1 lipca 20 4 ľ o Zm7an|ę ustawy Prawo ochĺony środowiskaoraz niektórych innych ustaw (Dz U
poz. 1 0 1 ), dokonano zmlany ustawy Z dnia I 3 kwietnia 2007 Í o zapobieganiu szkodom w środowisku ich
naprawle (D, U Z 20 4 r poz 1 78 e), zwaneJ dalej ,'ustawą szkodową''
W związku z czvm zidentyfikowano następuj ące problemy:

uchylono art. 105 ustawy z dnia 27 |słiętrua 2001 r. - Prawo ochrony śľodowiska (Dz. U. z 2OI3 r. poz. I23Ż,
z pőźn. zm.), zwanej dalej ,,Poś'', będący podstawą do wydania rozporządzenia w sprawie standardów jakości
gleby i ziemi, do którego odwofuje się obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie kryteľiów oceny
wystąpienia szkody w środowisku wydane na podstawię aľt. l0 ustawy szkodowej @olľednia zmianapľzepisu
upoważniającego), tym samym nieakÍualny stanie się $5 pkt 1 obecnie obowiązującégo 

'ozporządzenii,w ustawie szkodowej dokonano zmiany definicji chľonionych siedlisk przyrodniczych, co spowodowało
nieaktualnośó krýerium oceny wystąpienia szkody w śľodowisku w chľónionym siedlisku priyrodniczym,
jakim była zmiana powodująca mierzalny skutek w postaci pogorszenia stánu lub tlnkcii chronionego
siedliska przyrodniczego polegająca na pogorszeniu twoľzonej przez to siedlisko różnorodności
kľajobrazowej,
obecnieobowiązującerozporządzenie,zgodniezart.36ust. 1pkt 1ustawy zdnia 11lipca 2Ol4r.ozmianię
ustawy _ Prawo ochĺony śľodowiska oraz niektórych innych ustaw, wygaśnie z dniem 6 września2}I6 r., aw
pľzypadku niewydania projektowanego Íozporządzeĺia, ođ tego dnia bľak będzie kryteriów do orzekania o
wystąpieniu szkody w śľodowisku,
niewydanie pľoJektowanego rozporządzenia spowoduj e bľak tľanspozycji przepisów zaŁącznika I dyľektywy
2004l3stwE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 2 I kwietnia Ż004 ľ w sprawle odpowiedzialności ZA
śľodowiskow odniesieniu đozapobiegania zaradzania szkodom wyrządzonym śľodowiskunatuľalnemu,

ELf)"

pľzepisu upoważniającego rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie

Z uwagi na zmiany wpľowadzone ustawą z dnia 1 1 lipca ŻOl4 r. o zmianie ustawy _ Prawo ochľony środowiska oraz
niektórych innych ustaw nie ma możliwości przeniesienia treści obecnie obowiązują""go.ó"porządzenia do
rozporządzenia wykonującego delegację z art.10 ustawy szkodowej. Projektowanerozporządzénie:

dostosowane zostanie do zmiany polegającej na uchyleniu art. l05 ustawy z dnia27 kulietnla2001 r.- Prawo
ochĺony środowiska, na które powofuje się obecnie obowiązujące'
zapewni aktualnośó kryteriów oceny wystąpienia szkody w śľodowisku w stosunku do zmiany deťrnicji
chľonionych siedlisk przyrodniczych wprowadzonych ustawą szkodową;
zapewni kontynuację funkcjonowania kryteľiów do orzekania o wystąpieniu szkody w śľodowisku;

I ELD

W związku z pośrednią zmianą
proj ektow an e go r o Zp or ządzenia.

ĺ'w

Przędmiotowe stanowirozporządzenie wtľanspozycj Załącznikaę dyľektywy ELD, który większościpr4rpadków
stałZO do stwPańprzerueslony wczłonkowskichkrajowychpľzepisów dla tzĺ.sposób właściwy danego państwa

wumleszczenle kle wo w
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lub oso 1

Wielkośó
oľgany administľacji
właściwe do
prowadzenia
postępowań na
podstawie ustawy
szkodowej (Minister
Sľodowíska,
Generalny Dyľektoľ

ýchľony
Srodowiska,,zwany
dalej,,GDOS" i
regionalni
dyľektorzy ochľony
śľodowiska, zwani
dalej ,,rdoś'')

Minister Środowiska -1 Rozporządzeĺĺe
Prezesa Rady Ministrów
z drua2Ż wrześrĺa2)I4 r.
w sprawie szczegółowego
zakľesu działarua Ministra
Śľodowiska (Dz. U. poz.1267 i
209s)

Standaryzacja orzekania w
zakresie szkód w środowisku
na obszarzę całego kľaju.

GDOS- 1, art.I2I ust. 1 ustawy zdrua3
pażdziemika2OO8 r. o
udostępnianiu informacj i o
środowisku i jego ochľonie,
udziale społeczeństwa w
ochĺonie śľodowiska oÍaz o
ocenach oddziaýwania na
śľodowisko (Dz'U. zŻ0I3 r.
poz. 1'235, z pőźn. zm.) wraz z
r ozp or ządzeliem Prezes a Rady
Ministľów z đĺĺa 12 listopada
2008 r. w spľawie nadania
statutu Geneľalnej Dyľekcji
ochrony Środowiska (Dz. IJ.
2014 r. poz. II74 oraz 22015 r.

poz.897)

ľđoś _ 16 aft. 723 ust. 1 ustawy z drua 3
pa;idziemika2O08 r. o
udostępnianiu infoľmacji o
środowisku i jego ochľonie,
udziale społeczeństwa w
ochĺonie śľodowiska otaz o
ocenach oddziaĘwania na
śľodowisko wraz z aktami
wykonawczymi do art. I24 ust.
3 ww. ustawy

Podmioty
korzystające ze
śľodowiska, których
działa|ność, możę
spowodowaó
bezpośrednie
zagrożelie szkodą w
śľodowisku lub
szkodę w
śľodowisku

Potencjalnie dotyczy
wszystkich podmiotów
korzystĄącychze
środowiska.

Jasno określony sposób
dokonywani a pÍ Zęz ot gan
ochľony śľodowiska
w wydawanych decyzjach
administracyjnych oceny, czy
doszło do szkody w śľodowisku
lub bezpośredniego nią
zagrożelia, a w konsekwencji
uzasadnieni a nałoŻerua na
podmiot obowiązków
napľawczych lub
zapobiegawczych.

Inne strony
postępowania
(w szczególności
właściciele terenów,

Potencjalnie ďoĘczy
wszystkich właścicieli
terenów oraz or gaĺĺzacji
ekologicznych

Jasno olaeślony sposób
sposobu dokonania ptzęz oÍgaÍL
ochľony środowiska
w wydawanych decyzjach
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na których może
dojśó do szkody w
środowisku,
organizacje
ekologiczne)

administľacyjnych oceny czy
doszło do szkody w środowisku
lub bezpośredniego nią
zagroŻelia, a w konselĺľencji
uzasadni eni a nałoŻerua na
podmiot obowiązków
naprawczych lub
zapobiegaw czy ch, których
wykonanie wpýwa na iĺĺre
podmioty w tymna właścicieli
terenów, na których będą
wykonywane.

3



Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych zostanie przekazany do'.

1. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego,'Solidamośó'',
2. ogólnopolskiego Porozumienia Zw iązkőw Zaw odowy ch,

3. Forum Związkőw Zawodowych,

4. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskíej,

5' Konfeđeracja Lewiatan,

6. Business Centre Club,

7 ' Związku Rzemiosła Polskiego,

8. ZwiązekPowiatówPolskich,
9. Stowaľzyszenie Gmin Górniczych w Polsce'
I 0. Zw iązek Gmiĺ Zaýębia Miedziowego'
1 1. Państwowa Rada ochľony Przyrody,

12' Państwowa Rada ochľony Śľodowiska,
13. Krajowa Rada Gospodaľki Wodnej,

14. Instýut Badawczy Leśnictwa,
15. Instýut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

16' Instýut ochľony Środowiska _ Państwowy Instýut Badaułczy,
17. Państwowy Instýut Geologiczny _ Państwowy Iĺnstýut Badawczy,
18. lnstýut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach _ Państwowy Instýut Bađawczy,
19. Główny Instýut Górnictwa,

20. Instýut ochľony Roślin _ Państwowy Instýut Badawczy,
21. Polska Akadęmia Nauk _ Instýut Podstaw Inżynierii Środowiska,

22. Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
23. Politechnika Warszawska _ Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynieľii Środowiska,
24. |Jnivĺetsýet Pľzyrodniczy we Wľocławiu - Instýut Nauk o Glebie i ochľony Śľodowiska,
25. Uniwersytet Śląski _WydziałNauk o Ziemi,
26. Instytut Metali Nieżelaznych,
27 . Instýut Metaluľgii Żelaza,

28. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych,

29. Instýut Nafty i Ganl_ Państwowy Instýut Bada'wczy,

30. Kĺajow a Izba Gospodarcza,

3 1. Hutnicz a lzba Pľzemysłowo-Handlowa,

32. Gőrnicza Izba Pľzemysłowo-Handlowa,

33. Zw iązek Pľacodawców Polska lľĺdiędź,

34. Stowaľzyszenie Pľoducentów Cementu,

35' Stowaľzyszenie Pľzemysłu Wapienniczego'

36. Polska Izba Gospodaľki odpadami,

37. Kĺajow a |zba Gospodarki odpadami,

3 8. Stowarzyszenie Polskich Pľzedsiębioľców Gospodarki odpadami,
39. Towarzystwo Gospodaľcze _ Polskie Elektľownie,

40. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych,

4I. Izba Gospodaľcza Ciepłownictwo Polskie,

42. |zba Eneľgetyki Przemysłowej i odbioľców Energii,
43. Polska Izba Gospod arcza Ptzemysłu Drzewnego,
44. Kľaj ow a lzba Gospodarcza,,Przemysł Spożywczy'',

4



45' Kĺajowa Rada Dľobiaľska _|zba Gospodaľcza,
4 6 . Hutĺicza Izba Przemysłowo-Handlowa,
47' odlęwnícza Izba Gospodaľcza, IzbaGospodaľcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu,
48. Związek Pracodawców,,Polskie Szkło''o
49 ' Stowarzyszęnie Pľoducęntów Płyt Drewnopochodnych w Polsce'
50. Stowaľzyszenie Papiemików Polskich,
51.Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu,
52. Zw iązek Pľacodawców,,Polskie Szkło'',

,. 
53. Stowarzyszenie Producentów PĄrt Drewnopochodnych w Polsce,
54. Stowaľzyszenie Papiemików Polskich,
55. Polski ZwiązekHodowców i Producentów Tľzody Chlewnej ,,POLSUS'',
56. Kľajowy ZwiązekPracodawców - Producentów Tľzody Chlewnej,
57. Polska Izba Mleka,
58. KľajowaIzba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu,
59. Polska Fedeľacja Producentów Żywności ZwiązekPracodawców,
60. ZwiązekPolskie Mięso,
61. Polska Izba Druku,
62. Polska lzba Przemysfu Skórzanego,
63. Polska Izba Przemysfu Chemicznego,
64. Pľezydium Konferencji Inwestorów,
65. Zaruąd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Gómictwa,
66' Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynieľów i Techników Pľzemysłu Naftowego

Gazowniczego,
67 . Stow arzyszenie Geodetów Polskich,
68. Polskie Towaĺzystwo Geologiczne,
69. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze,
70. Naczeln a Or garuzacja T ecltniczna,
71. Instýut naRzecz Ekorozwoju,
72. Bfuro Wspieľania Lobbingu Ekologicznego,
73. Centrum Prawa Ekologicznego,
74. Polska Zielona Sieó,

75. ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast,
76. Gteen Cľoss Poland,
77. Polski Klub Ekologíczny,
78. Polska Izba Ekologii,
79. Polskie Stowarzyszenie ochrony Roślin,
80. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej,
81. Klub Pľzyľodników,
8 2. Polskie Towarzystwo ochľony Przyrody,,S alamandra'',
83. Stowarzyszenie _ Pľacownia narzeczWszystkich Istot,
84. ogólnopolskie Towarzystwo ochľony Ptaków.

1

Pľojekt rozporządzenia zostanie ponadto przekazany do zaopiniowania przez.
1) maĺszałków województw,

2) regionalnych dyrektorów ochľony śľodowiska,
3) ľegionalne zarządy gospodarki wodnej,
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woj ewódzkie inspektoľaty ochľony śľodowiska

Rzecznika Pľaw obywatelskich.

PľojelĺÍ zostanie również przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
zgodnie z ustawą o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terýorialnego.

Projekt rczporządzenia zostanie zamieszczony na stľonie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rząđowego
Centrum Legislacji _ w zakładce Rządowy Proces Legislacji (www.ľcl.gov.pl), zgodnie z art.5 ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o działalności lobbingowej w pľocesie stanowienia pľawa (Dz. U. Nľ 169, poz. I4I4, z 2009 ľ. Nr 42, poz. 337
orazz20I7 r. Nľ 106, poz.622 iNľ 161, poz.966), w celuudostępnieniago wszystkimzainteresowanympodmiotom'
Wyniki pľzepľowadzonych konsultacji publicznych zostaną zamieszczoĺe na stľonie internetowej Biuletynu

Centrum 1.

(ceny stałe z . .. .' . t.) Skutki w okĺesie l0 lat od scla w zmtan mlnzł
0 Ż Ą 4 5 7 8 9 10 I

4)

s)

I

I 6

Dochody ogółem

budżet państwa

JST
pozostałe
(oddzielnie)

jednostki

Wydatki ogólem

budżet państwa

JST

pozostałe
(oddzielnie)

jednostki

Saldo ogółem

budżet państwa

JST
pozostałe
(oddzielnie)

jednostki

ZrdAu finansowania

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źrődeł
danych i przyjętych
do obliczeń załoŻeÍl

W pľz5padku oceny dokonywanej w odniesieniu do szkody w środowisku w wodach,
gatunkach chronionych i chľonionych siedliskach przyrodniczych, z uwagi ĺa nieznaczĺe
zmiany wpľowadzone w projektowanym rozporządzeruu w stosunku đo popľzedniego aktu
wykonawczego, nie powinna zostaó odnotowana zmjana w wydatkach na pľowadzenie
postępowań z tego zakresu.
Natomiast w odniesieniu do szkody w środowisku w powieľzchni ziemi projektowane
rozpotządzenie będzie odnosiło się do rozpotządzenia wydanego na podstawie aľt. l01a ust' 5
Poś, w którym dodatkowo (w stosunku do rozporządzenia wydanego na podstawie aľt. 105 Poś,
do którego odwołuje się rozporządzenie z đnia 30 kwietnia 2008 r. w spľawie kryteľiów oceny
szkody w środowisku) wprowadzono, jako wymagany element badań, stosowanie metodyk
ľefeľencyjnych oraz ujednolicenie sposobu pobieľania próbek (uwzględniającej chaľakÍerystykę
gleby i ziemi oraz wielkośó badanej powieľzchni). Dotychczasowe pľzepisy nie regulowĄ
szczegőłowo sposobu pľowadzenia badań zaĺieczyszczenia powierzchni ziem| byĘ one
prowadzone bez okľeślonych metodyk referencyjnych. w związku z tym koszty bađań
pľowadzonych w opaľciu o jeszcze obowiązujące pľzepisy są baľdzo mocno zrőżnicowane i
dlatego nieporównywalne. Mając na uwadze powyŻsze nie ma możliwości bezpośredniego
porównania kosztów ponoszonych obecnie przez sektoľ finansów publicznych do oszczędności
lub kosztów, któľe mógą wynikaó z wprowadzeniapľojektowanej regulacji.
Wobec powyższego projekÍowana regulacja ma wpýw ĺa realizacię wynikajacego z ustawy
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szkodowej obowiązku ľemediacji, w przypadku
kĺyteriów o zaistnieniu szkody w śľodowisku. W
głównie rdoś oraz władających powieľzchnią ziemi j
one podmiotami koľzystającymi zę środowiska'
śľodowisku'

przesądzenia na mocy Zaproponowanych
sęktorze finansów publicznych dotyczy to
ednostek samoľządu terýoľialnego' o ile są
których działanie wywołało szkodę w

Pľojektowana ľegulacja nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
jednostek sektoľa finansów publicznych, w tyrn budżetu państwa i budzetu

dochodów
jednostek

w stosunku do wielkościwynikaj ących z obowią zuiący ch przepisów

Skutki

Czas w latach od wejścia w Życíe zmian 0 I 2 3 5 10 Łqcznie (0-10)
W ujęciu
pienięŻnyrn
(w mlnzł,
ceny stałe z
... ... ľ.)

duże pľzedsiębioľstwa 0 0 0 0 0 0 0
sęktoľ mikľo-, rnałych i
śľędnich
pľzedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

0 0 0 0 0 0 0

w ujęciu
niepieniężny
m

duże przedsiębioľstwa
sektor mikľo-, małych i
śľednich
przedsiębioľstw
roďzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowę

Niemierzaln
ę
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źrődeł
danych i przyjętych
do obliczeń załoŻęÍl

Pĺojektowana regulacja nię będzie miała wpĘwu na konkurencyjnośó gospodaľki
i pľzedsiębiorczośó. Kľýeria oceny wystąpienia szkody w śľodowisku nie dotyczą dżiaialności
poszczególĺych przedsiębioľców, a jedynie sfużą oľganom administracji do ocenienia czy
wystąpiła szkoda w środowisku.

rue
Wpľowadzane są obciąŻenia poza bezwzg\ędnie tak

nie
nie

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

!!
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby pľocedur
skľócenie czasu na załatułienię Spľawy
inne:

L] zwiększeni e liczby dokumentów
zwiększeni e liczby procedur
wydłużenie czasul na załatw ieni e sprawy
inne:

Wprowađzane obciýenia są przystosowanę do ich
elektronizacji.

L_l tat
nle
nie dotyczy

Komęntarz:

Pľojektowana regulacja nie będzie miała wpýwu na rynek pracy
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środowisko natuľalne
sýuacja i rozwőj regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe Ę zdrowie

informatyzacja

omówienie
wpływu

PĄekt rozpotządzelia pozýywnie wpłynie na ochľonę i stan środowiska, wspomagając pľoces
oľzekania o zaistnieniu szkód w śľodowisku i dając tym samym możliwośó naŁoŻęnia na
podmiot koľzystający ze środowiska obowiązku wykonania działań naprawczycho w celu
napľawy lub zastąpienia w ľównoważny sposób elementów pĺzytodĺĺczych lub ich funkcji,
które ulegĘ szkodzie, w szczegóIności pľzeprowadzeĺia remediacji, ptzywracalĺa naturalnego
ukształtowania terenu, zalesialia, zadrzewiania lub tworzenia skupień ľoślinności, ľeintľodukcji
zrllszczonych gatunków oraz działań prowadzących do usunięcia zagtożetia dla zdľowia hudzi
I na terenie.

Projektowane rozporządzerue wejdzie w Ęcie po upýwie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Aktualnie nie pľzewiduje się ewaluacji sposobu funkcjonowaliarozporządzenla.

8


