RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W POŚ DLA POWIATU OLEŚNICKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska


























Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia
2008r., Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska
jako całości. (Dz. U. z 2002r. Nr 122 poz.1055)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U z 2003r. Nr 192 poz. 1883)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne z dnia 2 lipca 2010r. (Dz.U. Nr 130, poz. 879)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. (Dz. U. z 2008 Nr 206
poz. 1291)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi. (Dz. U. z 2002r. Nr 165 poz.1359)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych
opłat. (Dz. U. z 2005 Nr 97 poz. 816)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu. (Dz.U.z 2008r. Nr 47 poz.281)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu. (Dz.U. z 2009r. Nr 5 poz.31)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 Nr 130 poz.880)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z
instalacji. (Dz.U. z 2005r. Nr 260 poz.2181)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. (Dz.U. z 2010 Nr
130 poz.881)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu. (Dz.U. Nr 16 poz.87)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku. (Dz.U. z 2007 Nr 120 poz.826)
Ustawa z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie
informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1415)
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Ustawa z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji. (Dz.U.04.281.2784 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008r. w sprawie sposobu monitorowania
wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
(Dz.U. z 2008 Nr 183 poz.1142)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie rodzajów instalacji objętych
wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. (Dz.U. z 2009 Nr 136 poz.1120)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.239, poz.2019 z 2005r. ze
zmianami)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U.16, poz.149 z 2003r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz.U.137 poz.984 z 2006r. ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.233, poz.1988 z
2005r. ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie zakresu instrukcji
gospodarowania wodą (Dz.U.150, poz.1087 z 2006r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
z 2001r. Nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji
podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001r. Nr 152, poz. 1734).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich
ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001r.
Nr 152, poz. 1735).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U.
z 2010r. Nr 249, poz. 1674).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2002r. Nr 37, poz. 339 ze
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów
ściekowych (Dz. U. z 2010r. Nr 137, poz. 924).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów,
które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002r. Nr 191, poz. 1595).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002r. Nr 220, poz. 1858 ze
zmianami).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu
stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1986).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów
medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. z 2003r. Nr 8,
poz. 103).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i
warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 8, poz. 104
ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne
typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003r. Nr 61, poz. 549 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów
gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003r. Nr 66, poz. 620 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego
przekształcania odpadów (Dz. U. z 2004r. Nr 1, poz. 2).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie
działalności (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 154 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje
się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004r. Nr 128, poz. 1347).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 192, poz. 1968).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza
przyjęcia odpadów metali (Dz. U. z 2004r. Nr 197, poz. 2033).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
(Dz. U. z 2004r. Nr 200, poz. 2061).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 219, poz. 1858).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2006r. Nr 46, poz. 333).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006r. Nr 49, poz. 356).
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10 z dnia 05 kwietnia 2011 roku
(Dz.U. Nr 86 poz. 476)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006r. Nr 75, poz.
527 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie
działalności (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 965).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu
do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2007r.
Nr 101, poz. 687).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów
danego typu (Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 832).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940).



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami weterynaryjnymi z dnia 1 października 2010 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 1318)




Ustawa o odpadach wydobywczych z dnia 10 lipca 2008 roku (Dz. U. Nr 138, poz. 865 ze zmianami)
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r.
Nr 25, poz. 202 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie minimalnych wymagań
dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r.
Nr 143, poz. 1206 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005r. w sprawie wymagań dla
punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 214, poz. 1806 ze
zmianami).







Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr
180, poz. 1495 ze zmianami).



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. w Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz.1220 ze
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania
administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz
za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew i krzewów (Dz.U. z 2004r. Nr 219 poz.2229)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zezwolenia na przewożenie
przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz.U. z 2002r. Nr 39 poz.357)











Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. w Dz.U.z 2009r. Nr189 poz. 1471 ze
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999r. w sprawie
zasad sprawowania nadzoru nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowy regulamin tej straży (Dz.U.
z 1999r. Nr 49 poz.489).
Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. z 2010r. w Dz.U. z 2011r. Nr 12. poz. 59 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego
1998r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i
zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz.U.
z1998r. Nr 36. poz. 201 ze zmianami)
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Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. w Dz.U. 2005r. Nr 127. poz. 1066 ze
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie kategoryzacji obwodów
łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców
obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U. z 2002r Nr 210 poz.1791 ze
zmianami).



Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (t.j. z 2007r. Nr 16, poz. 94 ze zmianami)




Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz.U. z 2005. Nr 128 poz.1075 ze
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej
złoża kopaliny (Dz.U. Nr 291, poz. 1712)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. Nr 291, poz. 1714)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 282, poz. 1656)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 288, poz. 1696)
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót,
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji









