
Projekt z dnia 30 marca 2016 r.

RoZPoRZĄDZENIE
MINISTRA ŚRoDowISKA1)

zdnia.... 2016 r.

w sprawie ľejestľu szkĺÓd w śľodowisku2)

Na podstawie aľt. 26a ust. 7 ustawy z dnía 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom

w śľodowisku i ich napľawie (Dz. U. z 2014 t. poz. 1789 oraz z 20Í5 r. poz. 277 i 1926)

zaruądza się, co następuje:

$ 1. Rozporząđzenie okĺeśla szczegołowy zakres informacji, które są gromadzone

w rejestrze bezpośrednich zagroŻeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, zwaÍLym

dalej ,,rejestľem''.

$ 2. 1. W ľejestrze są gromadzone następujące dane pochodzące ze zýoszeń, o których

mowa w art. 11 ust. 1 i art.24 ust.5 ustawy z dnta 13 kwietnia2007 r. o zapobieganiu

szkodom w śľodowisku i ich naprawie, zwanej dalej ,,ustawą'':

1) województwo, powiat, gmina oraz irne infoľmacje pozwalające na ustalenie miejsca

wystąpienia bezpośredniego zagrożerlía szkodą w środowisku lub szkody

w środowisku;

2) przedział czasowy oraz imle infoľmacje pozwa|ające na okľeślenie czasu wystąpienia

bezpośredniego zagroŻenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;

2. W rejestľze są gromadzonę także następujące dane, o ile zostały podane

w zýoszeniach, o których mowa w art.11 ust. 1 i art. 24llst.5 ustawy:

1) w pľzypadku zýoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w śľodowisku lub szkody

w środowisku w powierzchniziemíl.

a) nazwy substancji powođujących ryzyko,

b) zawartość w glebie lub ziemi substancji powodujących ryzyko, wynikającazbadan

zanieczyszczeria nimi gleby í ziemi, wykonanych przez laboľatorium, o któľym

l) Ministęr Środowiska kieruje działęm administľacji rządowej - śľodowisko' na podstawie $ 1 ust.2
p|<t2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministľów z ďnia 17 listopada 20Í5 r. w sprawie szczegółowego zakresu
ďziałaniaMinistra Środowiska (Dz. U. poz' 7904 i2O95)'

2) Niniejsze rozporządzelie w zakręsié swojej regulacji wďraża dyľektywę 2oo4l35lwB Paľlamęntu
Europejskiego i Rady z ďnia2I kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialnoŚci za środowisko w odniesieniu
đo zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym śľodowisku naturalnęmu (Dz. Urz. UE L 143 z
30.04.2004, str. 56; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne,rozdz.l5, t. 8, str. 357).



a

mowa w aľt. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dniaL7 kwietnia2}}I r. _ Prawo

ochľony środowiska (Dz. U. z2Ot3 r. poz. Í232, zpőżn. ,^.')),

c) głębokośó, zktőrej dokonano poborubadanej próbki glebylub ziemi iw zaleŻności

od niej odpowiednio grupa i podgrupa gruntów, zgodnie Z rczporządzeniem

wydanym na podstawie aľt. l01a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 200I r. _ Prawo

ochrony środowiska lub wodoprzępuszczalnośó gruntu wyrażona współczynnikiem

filtľacji w m/s;

2) w przypadku zýoszenia bezpośľedniego zagroŻenia szkodą w śľodowisku lub szkody

w środowisku w gatunkach chĺonionych _ nazwy gatunków chľonionych;

3) w przrypadku zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody

w środowisku w chronionych siedliskach przyrodniczych _ nazwy chronionych siedlisk

przyrodniczych;

4) w przypadku bezpośľedniego zagroŻenia szkodą w środowisku lub szkody

w śro dowi sku w wo da ch _ nazw y sub stancj i stano wi ących zanie czy szczenie;

$ 3. w toku prowadzenia postępowania administracyjnego i sąđowoadministracyjnego

w rejestľze odpowiednio gľomađzi się i aktualizuje następujące dane:

1) datę wydania decyzj| jej znak, podstawę prawną wydania decyzji oraz nazwę organu

wydającego decyzję;

2) datę i sygnatuľę akt wyroku sąđu administracyjnego wÍaz z przýoczeniem sentencji

wyroku;

3) datę wykľycia bezpośľedniego zagrożenia szkodą w śľodowisku lub szkody

w Śľodowisku;

4) wskazanie, czy sprawa dotyczy wód podziemnych czy powieľzchniowych

w pľzypadku bezpośredniego zagroŻenia szkodą w środowisku lub szkody

w środowisku w wodach;

5) powieľzchníę zanieczyszczorLą substancjami powodującymi ryzyko _ w prąpadku

szkody w powierzchni zíemí;

6) statuspostępowania:

a) postępowanie administracyjne w toku,

b) zakoÍlczone postępowanie administľacyjne,

3) Zmiany telĺstu jednolitego wymienionęj ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2Ol3 t. poz. 1238, z 2Ol4 r.
poz.40,47,457,822,|I01,1146i1662,zŻ0l5r.poz.l22,I5I,277,478,774,881, 933, IO45,1223,
1434, I 593, I 688, 1936 i 227 8 oraz z 2016 r. poz. 266.
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c) postępowanie sądowoadministľacyjnewtoku,

d) zakonczone postępowanie sądowoadministracyjne,

e) postępowanie egzekucyjne w toku,

Đ prowadzone działanía zapobiegawcze lub ĺaptawcze'

g) zakoíczone działania zapobiegawcze lub naprawcze;

1) informacje, CZY władającym powierzchnią ziem| na któľej występuje bezpośrednie

zagroŻeĺie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku, jest:

a) osoba fizycznalub

b) podmiot koľzystający ze środowiska, lub

c) organ reprezenĘący jednostkę samorządu terýorialnego w sprawach

gospodarowania nieruchomościami, lub

đ) organ repľezenĘący Skaľb Państwa w sprawach gospodarowania

nieruchomościami;

8) informację, czy podmiotem zobowíązaĺym do pľowadzenia działaí zapobiegawczych

lub naprawczych jest:

a) podmiot korzystającv ze śľodowiska,

b) solidaľnie podmiot korzystający ze środowiska z władającym powierzchniąziemi,

c) organ ochĺony środowiska;

9) đane, o których mowa w $ 2, zgodnie z ustaleniami poczynionymĺprzez organ ochľony

śľodowiska.

$ 4. Po zrealizowaĺiu đziaŁań zapobiegawczych lub naprawczych, w Ęestrze dokonuje

się:

1) odpowiednio wpisu albo aktualizacji opisu remediacji, z podaniem sposobu jej

przepľowadzenia zgodnie z art. l}lq ust. 1 ustawy z dníapłvikwľ.oÍłi'ą 2001 r. - Pľawo

ochrony środowiska; 'diii]i';';;';ł1.]:i'; 
l}:;iLl,; ll'l"i'# ]};'ľi

2) wpisu, o ile są dostępne współrzędnych dtłóäibťä'ĺĺ"ĺ';ĺäj!ť;''fif,u* ykazu

współľzęđnych punktów załaĺnania gľanicy obszaru wystąpienia bezpośredniego

zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku,

$ 5. W rejestrze nie są gromađzone dane, o których mowa w $ 2-4, jeŻeli decyzją

ostateczną'oÍzęczono o umorzeniu postępowaĺia, ana decyzję tę nie zostaławniesiona skarga

do sądu administracyjnego albo sąd administracyjny wydał postanowienie o odľzuceniu

skaľgi lub orzekł pľawomocnym wyľokiem o jej oddaleniu.
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$ 6. Rozporuądzeniewchodzi w życiepo upływie 14 dniod dnia ogłoszenia.a)

MINISTER ŚRoDowIsKA
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a) Ninieis"e rozporządzeĺie było poprzedzonę rozporządzeĺiem Ministra Śľodo,ĺriska z dnia 26lutego 2008 r. w
spľawie rejestru bezpośľednich zagroŻeń, szkodą w środowisku i szkód w śľodowisku(Dz. U. Nľ 39, poz.
233), ktőre na podstawie aľt. 37 ustawy z dnla 11 lipca 20114 r. o zmianie ustawy - Pľawo ochrony
śrođowiska oraz niektórych
rozporząđzenia.

innych ustaw (Dz. U. poz. 1l01) traci moc z dniem wejścia w Życie niniejszego


