
o\o,

pľoiekt z dnia 30 marca 2016 r

RoZPoRZĄDZENIE
MINIsTRł ŚnoDowISKAt)

z đnia 2016 r.

w sprawie kryteľiĺiw oceny wystąpienia szkody w śľodowisku2)

Na podstawie aľt. 10 ustawy z dnía 13 kwietnia 2007 ľ. o zapobieganiu szkodom

w śľodowisku i ich naprawie (Dz. U. z20I4r. poz. 1789 oraz z20t5r. poz.277 i 1926)

zarząđza się, co następuje:

1)

2)

3)

$ 1. Rozporządzeĺie określa kryteria oceny wystąpienia szkody w śľodowisku:

w gatunkach chľonionych lub chľonionych siedliskach przyrodnic zych;

w wodach;

w powierzchni ziemi.

$ 2. 1. Kľýerium oceny wystąpienia szkody w środowisku w gatunku chľonionym jest

zmiana lub zmiany powodujące jeden lub więcej z następujących mierzalnych skutków

mających znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu

ochľony tych gatunków:

1) zniszczerlie siedliska gatunku chľonionego w całości lub w części;

2) pogoľszenie stanu lub funkcji populacji gatunku chronionego, polegające

w szczegó|ności na:

a) zmniejszeniu liczebności populacji gatunku chľonionego, zmniejszeniu jej

zagęszczenia lub zmniejszeniu zajmowan ej przez nią powierzchni lub

b) pogorszeniu możliwości rozmnaŻania się populacji gatunku chronionego, jej

rczptzestrzeniania się lub pogorszeniu innych funkcji życiowych, lub

c) zwiększeniuśmieľtelności,lub

d) ograniczeniu możliwości kontaktu populacji gatunku chronionego z populacjami

sąsiednimi.

l) Minister Śľodowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko na podstawie $ 1 ust. 2 pkt}
rozporząďzenia Prezęsa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 20L5 r. w spľawie szczegőłowego zaLrľesu
ďziałania Ministra Śľodowiska (Dz. IJ . poz. 1904 i 2og5).2) Ninie.jsze rozporządzenie w zakręsie swojej regulacji wdraŻa dyrektywę 2oo4l35lv,ĺE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w spľawie odpowiedzialnoŚci za środowisko w odniesieniu
do zapobiegalĺa i zaľadzania szkodom wyząďzonym śrođowisku natuľalnemu (Dz. Urz' UE L 143

' 230.04.2004, str. 56;Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t. 8, str. 357).
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2. Kĺýeľium oceny wystąpienia szkody w śrođowisku w chľonionym siedlisku

przyrodníczym jest zmiana lub zmiany powodujące jeden lub więcej z następujących

mierzalnych skutków mających znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzyn'ranie

właściwego stanu ochrony tych siedlisk:

1) zniszczęníe chľonionego siedliska przyrodniczego w całości lub w części;

2) pogorszenie stanu lub funkcji chĺonionego siedliska przytodniczego, polegające

w szczegőlności na:

a) utracie części związanej znimróŻnorodności biologicznej lub

b) utracie lub pogorszeniu specyťĺcznych cech jego struktury lub

c) pogorszeniu lub utľacierealizacji jego funkcji ekosystemowych;

3) pogorszenie stanu ochľony gatunków typowych dla chronionego siedliska

przytodĺiczego.

$ 3. Kľýerium oceny wystąpienia szkody w środowisku w wodach jest mierzalna

znacząca negatywna zmiana lub zmiany:

1) potencjafu ekologicznego wódpowierzchniowych,

2) stanu ekologicznego wód powierzchniowych,

3) stanu chemícznego wód powierzchniowych i podziemnych,

4) stanu ilościowego wód podziemnych,

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie aľt. 38a ust. 1-3 ustawy z őnia 18 lipca

200I r. _ Prawo wodne (Dz. U . z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295), z wyŁączeniem zmian,

które zostały ďopuszczono na podstawie spełnienia przesłanek, o których mowa w aľt. 38j tej

ustawy.

$ 4. 1. Krýerium oceny wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi jest

zmiana lub zmiany powodujące mieľzalny skutek w postaci przehłoczenia dopuszczalnych

zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, o których mowa

w pľzepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnía 27 kwiętnía 2OOl r. _

Prawo ochľony środowiska (Dz. U. z 2073 r. poz. 1232, z pőŹn. zm.3\.

2. ocenę wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi prowadzi się zgodnie

z ptzepisami wydanyni na podstawie aľt. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwíetnia 200l r. _

Pľawo ochľony środowiska.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2Ol3 r. poz. 1238, z 2OI4 r.
po2.40,47,457,822,110r,1146,L322i1662,22015r.po2.L22,151,2j7,47g,774,gg1,933, Lo45l2z3,
ĺ434, t593, L688 i2278 orazz20L6 r.poz.266.
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$ 5. Rozporządzenie wchodzi w Życiepo upływie 14 dniod dnia ogłoszenia.a)

MINISTER ŚnonowISKA
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