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projekt z dnia 30 marca 201'6 ľ.

AZASADNIENIE

Projekt rczporządzenia Ministra Środowiska w spľawie rejestru szkód w śľodowisku
stanowi wykonanie upoważnieniazawartego w art.26a ust. 7 ustawy z đnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w śľodowisku i ich naprawie (Dz.IJ. z 2Ol4r. poz. 1789
oÍazz20I5r.poz.277 i1926),zwanejdalej 

',ustawąszkodową''. 
Pľzepis arŁ.Ż6aust.7 został

wpľowadzony do ustawy szkodowej ustawą z dnía 11 lipca 2Ot4 r. o zmianie ustawy _ Prawo
ochľony śľodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1101), zwaĺą dalej

',nowelizacją ustawy Poś'', która weszław życie w dniu 5 września 20t4 r. Zgodnie z art. 26a
ustawy szkodowej Geneľalny Dyrektor ochľony Środowiska prowadzi, PtzY użyciu systemu
teleinformatycznego, ľejestľ bezpośrednich zagroŻeń szkodą w środowisku i szkód w
środowisku, które wystąpiły na teľenie kraju. Zgođnie z ww. przepisem w ľejestrze gromadzi
się:

1) informacje o zýoszonych bezpośrednich zagroŻeniach szkodą w środowisku oraz
szkodach w środowisku, w tym ľodzaju, charakterystyce, miejscu i czasie wystąpienia
bezpośrednichzagroŻen szkodą w środowisku lub szkód w środowisku;

2) informacje o podejmowanych w zwíązku z wystąpieniem bezpośredniego zagtoŻenía
szkodą w śľodowisku lub szkody w śľodowisku działaniach zapobiegawczych i napľawczych
oraz osiągniętych w ich wyniku efektach ekologicznych;

3) imię i nazwisko albo nazwę i określenie przedmiotu wykonywanej działalności
gospodaľczej, zgoďnĺe z Polską KlasyfikacjąDzíałalĺości (PKD), podmiotu koľzystającego
ze środowiska, którego dziaŁalność, była przyczyną bezpośredniego zagroŻenia szkodą
w śľodowisku lub szkody w środowishl, otaz adres jego zamieszkania albo adľes siedziby;
4) inne istotne infoľmacje o bezpośrednich zagroŻeniach szkodą w środowisku oraz szkodach
w śľodowisku, w szczególności o postępowaniach administracyjnych i sądowo-
administracyjnych w sprawach bezpośrednich zagľoŻeń szkodą w śľodowisku lub szkód w
środowisku'

PowyŻszy pľzepis rozstrzyga również o zakresie dzíałaniaposzczegőlnych organów, co

do wprowadzania i aktualizacji danych oľaz dokonywania zmian w Ęestrze, w prz1padku

stwierdzęnia niezgodności zawartych w nim danych z posiadanymi informacjami oraz

reguluje kwestię zapewnienia bezpośredniego dostępu do ľejestru dla organów ochrony

śľodowiska oruz orgaĺőw Inspekcji ochrony Środowiska.

Zgodníe z nowelizacją ustawy Poś (art. 34) Generalny Dyrektoľ ochľony Środowiska

uruchomi system teleinfoľmatyczny do pľowađzenia rejestru bezpośrednich zagroŻeí szkodą

w śľodowisku i szkód w środowisku nie pőźníej niŻ w teľminie 2lat od dnia wejścia w Życíe

ustawy nowelizującej (tj. do dnia 5 września 2016 r.), stąd niezbędne jest uregulowanie



kwestii szczegőłowego zakresu informacji, które mają byó wprowadzane do rejestru przed

przystąpieniem do budowy systemu teleinfoľmatycznego. By zapewnió jak najszybsze jego

uruchomienie i skrócenie okľesu, w któr5lm nie ma ciągłości zbierania danych w tym

zakľesie.

Przeď wejściem w życie nowelizacji ustawy Poś, rejestr bezpośrednich zagroŻeń szkodą

w środowisku i szkód w środowisku prowadzony był przez Głównego Inspektora ochrony

Środowiska, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 20 |ipca 1,99I r. o Inspekcji ochĺony

Śľodowisk a (Dz.I] . z 2Ol3 r. poz. 686, z pőźĺ. zm.), zwanej dalej ,'ustawą o IoŚ''. Natomiast

rozporządzenie Ministra Śľodowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru

bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w śľodowisku (Dz. U. Nr 39, poz. 233)

okľeślało sposób prowadzenia ľejestru bezpośrednic}l zagroŻeń szkodą w środowisku i szkód

w śľodowisku, zakľes informacji, które powinny byó zawarte w Ęesttze oraz sposób

udostępniania đanych zawartych w ľejestrze. Nowelizacja ustawy Poś uchyliła przepís art'

28a ustawy o IoŚ utrzymując w mocy' wydane na jego podstawie, rozporządzenie Ministra

Środowiska z dnia 26lutego 2008 r. do czasu wydania nowego rozporządzenia na podstawie

art. 26a ust. 7 ustawy szkodowej, jednak nie dfużej niŻprzez 2lata od wejścia w Życie ustawy

nowelizującej Poś (art.37 ustawy nowelizującej Poś).

Niniejsze rozpotządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdľożenia załącznikaYI

dyľektywy 2004l35lwE Parlamentu Euľopejskiego i Rady z dnia 2l kwietnia 2OO4 r.

w spľawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzanía

szkodom wyrządzoĺyĺrr śľodowisku naturalnemu (Dz.IJrz. UE L l43 z 30.04.2004, str. 56;

Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t. 8, str. 357).

Proponuje się, aby rczporządzenie weszło w życíe po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnía 7 lipca 2005 t. o działalĺości lobbingowej w pľocesie

stanowienia prawa (Dz. U. Nľ 169, poz. 1414, z pőźn. zm.), pľojekt zostanie zamieszczony

w Biuletynie Informacji Publicznej.

PĄekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Euľopejskiej.

PĄekt rozporządzenía nie zawiera pľzepisów technicznych

rczporządzenía Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 ľ. w
w rozumlęnlu

sprawie sposobu

Ż



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

2039 oruzz2004 r. Nr 65, poz.597) iw zwíązkuztymnie podlega notyfikacji.
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