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WYKAZ CYTOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH
KONWENCJE
Konwencja Bazylejska z dnia 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 1995 nr 19, poz.
88).

TRAKTATY UNIJNE
Traktat o Unii Europejskiej 7 lutego 1992 r., (Dz.U. C 191) tekst skonsolidowany uwzględniający
zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei (Dz. Urz. UE C 325 z 24/12/2002).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany (uwzględniający
zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei (Dz. Urz. UE C 325 z 24/12/2002).
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z 09/05/2008).

AKTY PRAWA UNIJNEGO
ROZPORZĄDZENIA
Rozporządzenie Rady 1493/93/Euratom z 08.06.1993 r. w sprawie przesyłania substancji
radioaktywnych między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 148/1993).
Rozporządzenie Rady 338/97/WE z 09.12.1997 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 61/1997 z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2037/2000 z 29.06.2000 r. w sprawie
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substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 244/2000, 65/2003,
236/2003, 265/2003, 71/2004, 359/2004, 6/2006, 75/2006, 264/2006, 337/2006,
196/2007, 198/2007, 140/2008, 188/2009.).
Rozporządzenie Komisji 1497/2003/WE z 18.08.2003 zmieniające rozporządzenie Rady
338/97/WE w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji
handlu nimi (Dz. Urz. UE L 215/2003).
Rozporządzenie Komisji 834/2004/WE z 28.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady
338/97/WE w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji
handlu nimi (Dz. Urz. UE L 127/2004).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 261/2004/WE z 11.02.2004
ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów
w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia
lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46/2004).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1013/2006/WE z 14.06.2006 w sprawie
przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190/2006).
Rozporządzenie Komisji 801/2007/WE z 6.06.2007 dotyczące wywozu w celu poddania
odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III i IIIA
rozporządzenia 1013/2006/WE do pewnych państw, których nie obowiązuje
OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz. Urz.
UE L 179/2007).
Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego 958/2007/WE z 27.07.2007 dotyczące
danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych
(Dz. Urz. UE L 211/2007).
Rozporządzenie Komisji 504/2008/WE z 06.06 2008 r wykonujące dyrektywy Rady
90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych
(Dz.Urz. UE L 149/2008).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 767/2008/WE z 09.07.2008 r w sprawie
Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (Dz. Urz. UE L
218/2008).
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DYREKTYWY
Dyrektywa Rady 67/548/EWG z 27.06.1967 r. w sprawie zbliżania przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 196/1967,
259/1979, 366/1980, 351/1981, 106/1982, 257/1983, 251/1984, 247/1986,
239/1987, 133/1988, 259/1988, 287/1990, 228/1991, 338/1991, 154/1992,
110/1993, 258/1993, 294/1993, 13/1994, 381/1994, 236/1996, 248/1996, 343/1997,
305/1998, 355/1998, 199/1999, 136/2000, 225/2001, 122/2003, 236/2003,
152/2004, 363/2006, 396/2006, 146/2008, 353/2008, 11/2009, 864/2009.).
Dyrektywa Rady 75/439/EWG z 16.06.1975 w sprawie unieszkodliwiania olejów
odpadowych (Dz. Urz. UE L 194/1975, 42/1987, 377/1991, 332/2000, 312/2008.).
Dyrektywa Rady 75/440/EWG z 16.06.1975 w sprawie jakości wód powierzchniowych
przeznaczonych do poboru wody pitnej (Dz. Urz. UE L 194/1975, 271/1979,
377/1991.).
Dyrektywa Rady 76/160/EWG z 08.12.1975 r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach
(Dz. Urz. UE L 31/1976, 377/1991, 122/2003, 90/2004, 311/2008.).
Dyrektywa Rady 78/659/EWG z 18.07.1978 w sprawie jakości wód słodkich
wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (Dz. Urz. UE L
222/978).
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 02.04.1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.
Urz. UE. L 103/1979, 319/1981, 115/1991, 164/1994, 223/1997, 122/2003,
236/2003, 90/2004, 363/2006, 323/2008,).
Dyrektywa Rady 79/923/EWG z 30.10.1979 r. w sprawie jakości wód wymaganej dla
bytowania skorupiaków i mięczaków (Dz. Urz. UE L 281/1979, 377/1991.).
Dyrektywa Rady 85/337/EWG z 27.06.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. Urz. UE L
175/1985, 73/1997, 156/2003, 140/2009).
Dyrektywa Rady 86/278/EWG z 12.06.1986 r. sprawie ochrony środowiska, a szczególnie
gleb, przy zastosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. UE L
181/1986, 377/1991, 122/2003, 87/2009, 864/2009.).
Dyrektywa Rady 90/219/WE z 23.04.1990 r. w sprawie ograniczonego stosowania
mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 117/1990,
330/1998, 73/2001, 284/2003, 59/2005.).
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Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21.05.1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków
komunalnych ( Dz. Urz. UE L 135/1991, 67/1998, 284/2003, 311/2008..).
Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12.12.1991 r. w sprawie ochrony wód przed
zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych
(Dz. Urz. UE L 375/1991, 284/2003, 94/2005, 324/2005, 66/2006, 382/2006,
337/2007, 16/2008, 311/2008.).
Dyrektywa Rady 91/689/WE z 12.12.1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.
Urz. UE L 377/1991, 168/1994, 33/2006, 312/2008.).
Dyrektywa Rady 92/3/Euratom z 03.02.1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania
odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty
i poza jej obszar (Dz. Urz. UE L 35/1992).
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206/1992, 305/1997, 236/2003, 284/2003,
90/2004, 363/2006, 218/2007.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20.12.1994 r. w sprawie
opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 365/1994, 284/2003,
47/2004, 70/2005, 87/2009,).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/63/WE z 20.12.1994 r. w sprawie kontroli
emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa
i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw (Dz. Urz. UE L 365/1994).
Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z 13.05.1996 r. ustanawiająca podstawowe normy
bezpieczeństwa w zakresie ochrony pracowników i ogółu społeczeństwa przed
zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. UE L
159/1996).
Dyrektywa Rady 96/59/WE z 16.09.1996 r. w sprawie usuwania polichlorowanych
bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. UE L 243/1996,
188/2009.).
Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 257/1996, 156/2003, 275/2003,
284/2003, 33/2006.).
Dyrektywa 96/62/WE z 27.09.1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza
(Dz. Urz. UE L 296/1996, 284/2003, 152/2008,).
Dyrektywa Rady 96/82/WE z 09.12.1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa
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poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. UE L
10/1996, 284/2003, 345/2003, 311/2008.).
Dyrektywa Rady 97/43/Euratom z 30.06.1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób
fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego
związanego z badaniami medycznymi oraz uchylająca dyrektywę 84/466/Euratom
(Dz. Urz. UE L 180/1997.).
Dyrektywa Rady 97/62/WE z 27.10.1997 r. dostosowująca do postępu naukowo –
technicznego dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 305/1997).
Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.12.1997 r. w sprawie
zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków
dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników
spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nie poruszających się po
drogach (Dz. Urz. UE L 59/1998, 227/2001, 35/2003, 236/2003, 146/2004,
363/2006, 188/2009.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE z 13.10.1998 r. w sprawie jakości
benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz.
Urz. UE L 350/1998, 287/2000, 76/2003, 184/2003, 140/2009).
Dyrektywa Rady 98/83/WE z 03.11.1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 330/1998, 284/2003, 188/2009.).
Dyrektywa Rady 99/13/WE z 11.03.1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych
związków organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych w pewnych
działalnościach i urządzeniach (Dz. Urz. UE L 85/1999, 284/2003, 143/2004,
345/2008.).
Dyrektywa Rady 99/22/WE z 29.03.1999 r. dotycząca trzymania dzikich zwierząt
w ogrodach zoologicznych (Dz. Urz. UE L 94/1999).
Dyrektywa Rady 99/30/WE z 22.04.1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych
dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu
w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 163/1999, 278/2001, 152/2008.).
Dyrektywa Rady 99/31/WE z 26.04.1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. UE
L 182/1999, 284/2003, 304/2008, 311/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE z 31.05.1999 r. w sprawie
zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw
Członkowskich odnoszących się do klasyfikowania, pakowania i etykietowania
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preparatów chemicznych ( Dz. Urz. UE L 200/1999, 226/2001, 284/2003,
168/2004, 19/2006, 363/2006, 396/2006, 311/2008, 353/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 99/94/WE z 07.06.1999 r. odnosząca się do
dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2
w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. UE L
12/1999, 186/2003, 284/2003, 311/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/14/WE z 08.05.2000 r. w sprawie
zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu
do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. UE L
161/2000, 344/2005, 87/2009.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z 18.09.2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz. Urz. UE L 269/2000, 170/2002,
25/2005, 152/2005, 254/2005, 81/2008, 225/2008, 345/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2000/60/WE i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L
327/2000, 331/2001, 81/2008, 348/2008, 140/2009.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z 16.11.2000 r. dotycząca
wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (Dz.
Urz. UE L 313/2000, 152/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 04.12.2000 r. w sprawie
spalania odpadów (Dz. Urz. UE L 332/2000, 311/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z 12.03.2001 r. w sprawie
zamierzonego

uwalniania

do

środowiska

organizmów

zmodyfikowanych

genetycznie i chylenia dyrektywy 90/220/EWG (Dz. Urz. UE L 106/2001,
200/2002, 280/2002, 268/2003, 81/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z 27.06.2001 r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. UE. L
197/2001).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z 23.10.2001 r. w sprawie
ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów
energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 309/2001, 236/2003, 363/2006,
140/2009.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z 12.02.2002 r. odnosząca się do
ozonu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 67/2002, 152/2008.).
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z 25.06.2002 r. odnosząca się
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. UE L 189/2002,
311/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. UE L41/26 z 14.02.2003.)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/09/WE z 11.02.2004 r. w sprawie
kontroli i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (Dz. Urz. UE L 50/2004).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/10/WE z 11.02.2004 r. w sprawie
harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących
się do stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania
na potrzeby badań substancji chemicznych (Dz. Urz. UE L 50/2004).
Dyrektywę 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca EWG, dyrektywy 64/221EWG,
68/360/EWG.

72/194/EWG,

73/148/EWG,

75/34/EWG,

75/35/EWG,

90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, (Dz. Urz. UE L158/77).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/11/WE z 15.02.2006 r. sprawie
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne
odprowadzane do środowiska wodnego (Dz. Urz. UE L 64/2006).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 05.04.2006 w sprawie
odpadów (Dz. Urz. UE L 114/2006). Chciałbym zwrócić uwagę, że w dniu 2
grudnia 2008 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008//98/WE z dnia 19.12.2008 r. w sprawie odpadów i uchylająca niektóre
dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312/2008).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/44/WE z 16.09.2006 r. w sprawie
jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania
życia ryb (Dz. Urz. UE L 264/2006, 311/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z 06.09.2006 r. w sprawie
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca
dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266/2006, 339/2006, 76/2008, 327/2008.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/113/WE w sprawie wymaganej
jakością wód, w której żyją skorupiaki (Dz. Urz. UE L 376/2006, 311/2008.).
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Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom z 20.11.2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad
przemieszczaniem

odpadów

promieniotwórczych

oraz

wypalonego

paliwa

jądrowego (Dz. Urz. UE L 337/2006).
Dyrektywa Rady 2008/1/WE z 15.01.2008 dotycząca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24/2008).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 12.11.2008 w sprawie
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE L 312/2008).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z 21.05.2009 w sprawie
ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.
Urz. UE L 125/2009).

AKTY PRAWA KRAJOWEGO
USTAWY
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. O ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U z 1980 nr
3, poz. 6; z 1993 nr 40, poz. 183; z 1994 nr 27, poz. 96).
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 nr 234, poz.
1997 j.t., nr 90, poz. 757; z 2006 nr 104, poz. 708, poz. 711, nr 170, poz. 1218; z
2007 nr 57, poz. 390, nr 82 poz. 558; z 2008 nr 86, poz. 521, nr 195, poz. 1199, nr
216, poz. 1367, nr 227, poz. 1505; z 2009 nr22, poz. 120, nr 85, poz. 716, nr 98,
poz. 817, nr 168, poz. 1323, nr 201, poz. 1540).
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz.U. z 1996 nr 106
poz. 494; z 2001 nr 154, poz. 1800.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 nr 88, poz. 553, nr 128, poz.
840; z 1999 nr 64, poz. 729, nr 83, poz. 931; z 2000 nr 48, poz. 548, nr 93, poz.
1027, nr 116, poz. 1216; z 2001 nr 98, poz. 1071; z 2003 nr 111 poz. 1061, nr 179,
poz. 1750, nr 199, poz. 1935, nr 228, poz. 2255; z 2004 nr 25, poz. 219, nr 69, poz.
626, nr 93, poz. 889, nr 243, poz. 2426; z 2005 nr 86, poz. 732, nr 90 poz. 757, nr
132, poz. 1109, nr 163, poz. 1363, nr 178, poz. 1479, nr 180, poz. 1493; z 2006 nr
190, poz. 1409, nr 218, poz. 1592, nr 226, poz. 1648; z 2007 nr 89, poz. 589, nr
123, poz. 850, nr 124, poz. 859, nr 192, poz. 1378; z 2008 nr 90, poz. 560, nr 122,
poz. 782, nr 171, poz. 1056, nr 173, poz. 1080, nr 214, poz. 1344; z 2009 nr 62,
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poz. 504, nr 166, poz. 1317, nr 168, poz. 1323, nr 190, poz. 1474, nr 201, poz.
1540; z 2010 nr 40, poz. 229).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 nr 106, poz. 1002 j.t.;
z 2004 nr 69, poz. 625, nr 92, poz. 880, nr 96, poz. 959; z 2005 nr 33, poz. 289, nr
175, poz. 1462; z 2006 nr 249, poz. 1830; z 2008 nr 199, poz. 1227; z 2009 nr 18,
poz. 97, nr 79, poz. 668, nr 92, poz. 753; z 2010 nr 47, poz. 278).
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 276 j.t.;
z 2008 nr 93, poz. 583, nr 227, poz. 1505; z 2009 nr 18, poz. 97, nr 168, poz.
1323.).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009
nr 152, poz. 1222 j.t.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 nr 39, poz. 251 j.t. nr 88,
poz. 587; z 2008 nr 138, poz. 865, nr 199, poz. 1227, nr 223, poz. 1464; z 2009 nr
18, poz. 97, nr 79, poz. 666; z 2010 nr 28, poz. 145).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25, poz.
150 j.t., nr 111, poz. 708, nr 138, poz. 865, nr 154, poz. 958, nr 171, poz. 1056, nr
199, poz. 1227, nr 223, poz. 1464, nr 227, poz. 1505; z 2009 nr 19, poz. 100, nr 20,
poz. 106, nr 79, poz. 666, nr 130, poz. 1070, nr 215, poz. 1664; z 2010 nr 21, poz.
104, nr 28, poz. 145).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej (Dz. U. z 2007 nr 90, poz. 607 j.t.; z 2009 nr 79, poz. 666, nr 215, poz.
1664).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.
z 2001 nr 63, poz. 638; z 2003 nr 7, poz. 78; z 2004 nr 11, poz. 97, nr 96, poz. 959;
z 2005 nr 175, poz. 1458.).
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858 j.t.; z 2007 nr 147, poz.
1033; z 2009 nr 18, poz. 97; z 2010 nr 47, poz. 278).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U.
z 2007 nr 36, poz. 233 j.t.; z 2009 nr 18, poz. 97.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 nr 239, poz. 2019 j.t., nr 267,
poz. 2255; z 2006 nr 170, poz. 1217, nr 227, poz. 1658; z 2007 nr 21, poz. 125, nr
64, poz. 427, nr 75, poz. 493, nr 88, poz. 587, nr 147, poz. 1033, nr 176, poz. 1238,
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nr 181, poz. 1286, nr 231, poz. 1704; z 2008 nr 199, poz. 1227, nr 227, poz. 1505; z
2009 nr 168, poz. 1323, nr 215, poz. 1664).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204, poz.
2087 j.t.; z 2005 nr 64, poz. 565, nr 267, poz. 2258; z 2006 nr 170, poz. 1217, nr
235, poz. 1700, nr 249, poz. 1832 i 1834; z 2007 nr 21, poz. 124, nr 192, poz. 1381;
z 2008 nr 157, poz. 976, nr 227, poz. 1505; z 2009 nr 18, poz. 97.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem
w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2004 nr 52, poz. 515, z 2005 nr 11, poz. 89; nr 160, poz.
1342.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 nr 151, poz. 1220
j.t., nr 157, poz. 1241, nr 215, poz. 1664).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U.
z 2004 nr 121, poz. 1263; z 2005 nr 175, poz. 1458, nr 203, poz. 1683; z 2009 nr
215, poz. 1664).
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
z 2005 nr. 25, poz. 202, nr 175, poz. 1458; z 2007 nr 176, poz. 1236; z 2009 nr 79, poz.
666, nr 92, poz. 753, nr 215, poz. 1664; z 2010 nr 28, poz. 145).
Ustawa z 29 lipca 2005 r. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2005 nr 180, poz. 1496; z 2008 nr 223, poz. 1464; z 2009 nr 79, poz. 666, nr 215,
poz. 1664).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r., o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. z 2006 nr 169, poz. 1200; z 2008 nr 157, poz. 976; z 2009 nr 18, poz. 97.).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U.
z 2007 nr 124, poz. 859; z 2010 nr 28, poz. 145).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,

udziale

społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199, poz. 1227; z 2008 nr 227, poz.
1505; z 2009 nr 42, poz. 340, nr 84, poz. 700, nr 157, poz. 1241; z 2010 nr 28, poz.
145).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 nr 79, poz.
666).
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz. U. 2009 nr 130, poz. 1070, nr 215, poz. 1664).
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2009 nr
161, poz. 1277).

ROZPORZĄDZENIA
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami (Dz. U. z
1990 nr 95, poz. 92; z 1997 nr 13, poz. 885).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r., w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów
paliw ciekłych (Dz. U. z 2001 nr 113, poz. 1211; z 2008 nr 60, poz. 371.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe
z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji,
w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu (Dz. U.
z 2001 nr 131, poz. 1475).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego
sposobu

funkcjonowania

Komisji

do

spraw

organizmów

genetycznie

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2002 nr 19, poz. 196).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na
przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. z 2002 nr
39, poz. 357).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U.
z 2002 nr 37, poz. 339; z 2004 nr 1, poz. 2.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 nr 58, poz. 535; z 2006
nr 30, poz. 208.).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 nr 78,
poz. 712).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie określania
wzorów wniosków dotyczących zgód i zezwoleń na działania w zakresie
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2002 nr 87, poz. 797).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań
w

zakresie

wykorzystywania

i

przemieszczania

substancji

stwarzających

szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których były lub są substancje stwarzające szczególne zagrożenie
dla środowiska (Dz. U. z 2002 nr 96, poz. 860).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu przeprowadzenia oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi
i środowiska w związku z podjęciem działań polegających na zamkniętym użyciu
GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu do
obrotu produktów GMO, oraz wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja
zawierająca ustalenia takiej oceny (Dz. U. z 2002 nr 107, poz. 944).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 nr 122, poz. 1055).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia
szczegółowego

sposobu

funkcjonowania

Krajowej

Komisji

do

Spraw

Oddziaływania na środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2002 nr 134, poz. 1139).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz. U. z 2002 nr 134, poz. 1140, nr 155, poz. 1299.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące
środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków (Dz. U. z 2002 nr 176, poz. 1454).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb
w warunkach naturalnych (Dz. U. z 2002 nr 176, poz. 1455).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych

wymagań,

jakim

powinien

odpowiadać

program

ochrony

środowiska przed hałasem (Dz. U. z 2002 nr 179, poz. 1498).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002 nr 183, poz.
1530).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane
do obrotu baterie i akumulatory (Dz. U. z 2002 nr 182, poz. 1519).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002 nr
191, poz. 1595).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat
rejestracyjnych (Dz. U. z 2002 nr 190, poz. 1591).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim

powinny

odpowiadać

wody

powierzchniowe

wykorzystywane

do

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 nr 204,
poz. 1728).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa (Dz. U. z 2002 nr 230, poz. 1925).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U.
z 2002 nr 220, poz. 1858).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 nr 4, poz. 44).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów
medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz.
U. z 2003 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 2003 nr 8, poz.104; z 2004 nr 200, poz. 2061).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych (Dz. U. z 2002 nr 241, poz. 2093).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska (Dz. U. z 2003 nr 5, poz. 58).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości
ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U.
z 2002 nr 241, poz. 2095; z 2006 nr 183, poz. 1362; z 2009 nr 97, poz. 815.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być
przekazywane właściwym organom środowiska, oraz terminów i sposób ich prezentacji
(Dz.U. z 2003 nr 18, poz. 164).
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 2003 nr 61,
poz. 549; z 2009 nr 39, poz. 320.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów
instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu
dostosowawczego (Dz. U. z 2003 nr 80, poz. 731).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów
gospodarki odpadami (Dz.U. z 2003 nr 66 poz. 620; z 2006 nr 46, poz. 333.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu
o dużym ryzyku (Dz. U. z 2003 nr 104, poz. 970; z 2005 nr 197, poz. 1632.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno – ratownicze
(Dz. U. z 2003 nr 131, poz. 1219; z 2008 nr 229, poz. 1527.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003 nr 171, poz. 1666;
z 2004 nr 243, poz. 2440; z 2007 nr 174, poz. 1222; z 2009 nr 43, poz. 353.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
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warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych
do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
(Dz. U. z 2004 nr 16, poz. 166).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych
właściwych dla przewozu lub wywozu produktów GMO (Dz. U. z 2004 nr 82, poz.
750; z 2006 nr 89, poz. 621.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. W sprawie warunków,
których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Z 2004 nr 128, poz.
1347).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień
istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach (Dz. U
z 2004 nr 98, poz. 999).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 nr 229, poz. 2313; z 2007
nr 179, poz. 1275; z 2008 nr 198, poz. 1226.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2004 nr 257, poz. 2573; z 2005 nr
92, poz. 769; z 2007 nr 158, poz. 1105.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków
hodowli i utrzymania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie
zoologicznym (Dz. U. z 2005 nr 5, poz. 32).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 nr 283, poz. 2841; z 2006
nr 199, poz. 1468.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 nr 20, poz. 168).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów
postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005 nr 20,
poz. 169; z 2007 nr 131, poz. 912.).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania
projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów
i składników przyrody (Dz. U. z 2005 nr 94, poz. 794).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 nr 94, poz. 795).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczania emisji
zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2005 nr 202,
poz. 1681).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2005 nr 194, poz. 1625).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
odpadów danego typu (Dz. U. z 2005 nr 186, poz. 1552 i 1553; z 2006 nr 38, poz.
264; z 2007 nr 121, poz. 832.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania
poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005
nr 212, poz. 1774, nr 266, poz. 2250.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 nr 243, poz. 2063; z 2007 nr 240, poz.
1753.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 nr 260, poz. 2181; z 2006 nr 17, poz. 140).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji
hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 nr 263, poz. 2202; z 2006 nr 32, poz. 223;
z 2007 nr 105, poz. 718.).
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie nadania
statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej (Dz. U. z 2006 nr 108, poz.
744; z 2007 nr 97, poz. 642; z 2008 nr 107, poz. 681.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic
obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 nr 126, poz. 878).
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 nr 136, poz.
964).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. z 2006 nr 137,
poz. 984; z 2009 nr 27, poz. 169.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały
jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady
promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe (Dz. U. z 2006 nr 164, poz. 1158).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r., w sprawie metod badania
jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 2006 nr 220, poz. 1606).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych
i urządzeń zawierających takie źródła (Dz. U. z 2007 nr 131, poz. 911).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 nr 61, poz. 417).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych
stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz
sposobu uiszczania opłat (Dz. U. z 2007 nr 114, poz. 788).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.
U. z 2007 nr 109, poz. 752).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 826).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację
o środowisku i jego ochronie ( Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 827).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. W sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2007 nr 162, poz. 1153).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r., w sprawie sposobu
monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów
dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego
(CNG) (Dz. U. z 2007 nr 189, poz. 1354).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu
i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 nr 187, poz. 1340).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem portem
(Dz. U. z 2007 nr 192, poz. 1392).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. z 2008
nr 38, poz. 221).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 nr 47, poz. 281).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2008
nr 119, poz. 765; z 2009 nr 224, poz. 1804).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia
zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium
odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2008 nr
219, poz. 1402).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobieranej wody (Dz. U. z 2008 nr 206, poz. 1291).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r., w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 nr 221, poz. 1441).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 nr 5, poz. 31).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r., w sprawie wymagań
jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2009 nr 18, poz. 98).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. rozporządzenie w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 nr 53, poz. 439).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. W sprawie sposobu
przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Z 2009 nr 124, poz.
1033).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. W sprawie sposobu
prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB (Dz. U. Z
2009 nr 123, poz. 1034).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r., w sprawie sposobu
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2009 nr 147, poz.
1189).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. z 2010 nr 27, poz.
140).

INNE AKTY PRAWNE
Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19.12.2003 r. ustanawiająca kryteria i procedury
przyjęcia odpadów na składowiska na podstawie art. 16 i załącznika II do
dyrektywy 99/31/WE (Dz. Urz. UE L 11/2003).
Decyzja Komisji 2000/532/WE z 03.05.2000 r. ustanawiająca listę odpadów oraz listę
odpadów niebezpiecznych ( Dz. Urz. UE L 114/2000).
Uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Krajowego planu
gospodarki odpadami ( M.P. z 2006 nr 90, poz. 946).
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej ( M.P. z 2009 nr 47 poz. 47).
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu
(M.P. z 2002 nr 54 poz. 741 z późn. zm.).
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Zalecenie 2005/309/WE Komisji z dnia 12 lipca 2004 w sprawie transpozycji dyrektyw
dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 98/47).
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Biuru
do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych (Dz. Urz. MZ. z 2009 nr 8, poz.
42).
Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r w sprawie Komitetu
Europejskiego Rady Ministrów (M.P. z 2004 nr 14, poz. 223 z późn. zm.).
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Załącznik I TABELA PRZEDSTAWIAJĄCA AKTUALNY STAN
TRANSPOZYCJI WYBRANYCH AKTÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Akt prawa
wspólnotowego

Dyrektywa Rady
z 27.06.1985 r.
85/337/WE w
sprawie oceny
skutków
wywieranych przez
niektóre publiczne i
prywatne
przedsięwzięcia na
środowisko (Dz. Urz.
WE L 175/1985).

Akt transponujący
Prawo horyzontalne
Ustawa z dnia 3
października 2008 r. o
udostępnianiu
informacji o
środowisku i jego
ochronie, udziale
społeczeństwa w
ochronie środowiska
oraz o ocenach
oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z
2008 nr 199, poz.
1227 z późn. zm.).

Data wejścia w życie
2008-11-15

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w
sprawie określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływać na
środowisko oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych z
kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U
2004 nr 257, poz.
2573 z późn. zm.).

2004-12-08

Dyrektywa
Ustawa z dnia 3
Parlamentu
października 2008 r. o
Europejskiego i Rady
udostępnianiu
z 27.06.2001 r.
informacji o
2001/42/WE w
środowisku i jego
sprawie oceny
ochronie, udziale
wpływu niektórych
społeczeństwa w
planów i programów ochronie środowiska
na środowisko (Dz.
oraz o ocenach

2008-11-15
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Urz. WE L
197/2001).

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 28.01.2003 r.
2003/4/WE w
sprawie publicznego
dostępu do
informacji
dotyczących
środowiska i
uchylająca
dyrektywę Rady
90/313/EWG (DZ.
Urz. WE L 41/2003).
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oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z
2008 nr 199, poz.
1227 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 3
października 2008 r. o
udostępnianiu
informacji o
środowisku i jego
ochronie, udziale
społeczeństwa w
ochronie środowiska
oraz o ocenach
oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z
2008 nr 199, poz.
1227 z późn. zm.).

2008-11-15

Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 nr
151, poz. 1220).
Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 18 czerwca
2007 r. w sprawie
wzoru publicznie
dostępnego wykazu
danych o
dokumentach
zawierających
informacje o
środowisku i jego
ochronie (Dz. U. z
2007 nr 120, poz.
827).

2004-05-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 5 czerwca 2007
r. w sprawie
szczegółowych
stawek opłat za

2007-07-20

udostępnianie
informacji o
środowisku i jego
ochronie oraz
sposobu uiszczania
opłat (Dz. U. z 2007
nr 114, poz. 788).
Jakość powietrza
Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2008 r. nr 25, poz.
150 j.t. z późn. zm.).

2001-10-02

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 3 marca 2008
r. w sprawie
poziomów niektórych
substancji w
powietrzu (Dz. U. z
2008 nr 47, poz.
281).

2008-04-03

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie
dokonywania oceny
poziomów substancji
w powietrzu (Dz. U.
z 2009 nr 5, poz. 31).

2009-01-31

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 8 lutego 2008
r. w sprawie
szczegółowych
wymagań, jakim
powinny odpowiadać
programy ochrony
powietrza (Dz. U. z
2008 nr 38, poz.
221).
Dyrektywa
Ustawa z dnia 25
Parlamentu
sierpnia 2006 r. o
Europejskiego i Rady
systemie
z 13.10.1998 r.
monitorowania i
98/70/WE odnosząca kontrolowania jakości

2008-03-22

Dyrektywa Rady
z 27.09.1996 r.
96/62/WE w sprawie
oceny i zarządzania
jakością powietrza
(Dz. Urz. WE L
296/1996).

2007-01-02
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się do jakości
benzyny i olejów
napędowych oraz
zmieniająca
dyrektywę Rady
93/12/EWG (Dz.
Urz. WE L
350/1998).
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paliw (Dz. U. z 2006
nr 169, poz. 1200).
Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 3 listopada
2006 r. w sprawie
metod badania jakości
paliw ciekłych (Dz.
U. z 2006 nr 220,
poz. 1606).

2006-12-16

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 22 stycznia
2009 r. w sprawie
wymagań
jakościowych dla
biopaliw ciekłych
(Dz. U. z 2009 nr 18,
poz. 98).

2009-02-20

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 9 grudnia 2008
r. w sprawie
wymagań
jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.
U. z 2008 nr 221,
poz. 1441).

2009-01-01

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 21 września
2007 r. w sprawie
sposobu
monitorowania
jakości paliw
ciekłych, biopaliw
ciekłych, a także
wzorów raportów
dotyczących tych
paliw oraz gazu
skroplonego (LPG) i
sprężonego gazu
ziemnego (CNG) (Dz.
U. z 2007 nr 189,
poz. 1354).

2008-01-02

Dyrektywa Rady
z 26.04.1999 r.
99/32/WE odnosząca
się do redukcji
zawartości siarki w
niektórych płynnych
paliwach (Dz. Urz.
WE L 121/1999).

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 20.12.1994 r.
94/63/WE w sprawie
kontroli emisji
lotnych związków
organicznych (LZO)
wynikających ze
składowania paliwa i
jego dystrybucji z
terminali do stacji
paliw (Dz. Urz. WE
L 365/1994).

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 1 września
2009 r. w sprawie
sposobu pobierania
próbek paliw ciekłych
i biopaliw ciekłych
(Dz. U. z 2009 nr
147, poz. 1189).

2009-09-27

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 21 listopada
2005 r. w sprawie
warunków
technicznych, jakim
powinny odpowiadać
bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi
przesyłowe
dalekosiężne służące
do transportu ropy
naftowej i produktów
naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U.
z 2005 nr 243, poz.
2063 z późn. zm.).

2006-01-01

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 18 września
2001 r. w sprawie
warunków
technicznych dozoru
technicznego, jakim
powinny odpowiadać
zbiorniki
bezciśnieniowe i
niskociśnieniowe
przeznaczone do
magazynowania

2001-10-24
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materiałów ciekłych
zapalnych (Dz. U. z
2001 nr 113, poz.
1211 z późn. zm).
Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2008 r. nr 25, poz.
150 j.t. z późn. zm.).

Dyrektywa Rady
z 22.04.1999 r.
99/30/WE odnosząca
się do wartości
dopuszczalnych dla
dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu i
Rozporządzenie
tlenków azotu oraz
Ministra Środowiska
pyłu i ołowiu w
z dnia 3 marca 2008 r.
otaczającym
w sprawie poziomów
powietrzu (Dz. Urz. niektórych substancji
WE L 163/1999).
w powietrzu (Dz. U. z
2008 nr 47, poz. 281).
Dyrektywa
Parlamentu
Rozporządzenie
Europejskiego i Rady Ministra Środowiska
z 12.02.2002 r.
z dnia 17 grudnia
2002/3/WE
2008 r. w sprawie
odnosząca się do
dokonywania oceny
ozonu w otaczającym poziomów substancji
powietrzu (Dz. Urz. w powietrzu (Dz. U. z
WE L 67/2002).
2009 nr 5, poz. 31).
Dyrektywa
Ustawa z dnia 30
97/68/WE
sierpnia 2002 r. o
Parlamentu
systemie oceny
Europejskiego i Rady zgodności (Dz. U. z
z dnia 13.12.1997 r.
2004 nr 204, poz.
w sprawie zbliżania 2087 t.j. z późn. zm.).
ustawodawstw
państw
Rozporządzenie
członkowskich
Ministra Gospodarki i
odnoszących się do
Pracy z dnia 19
środków dotyczących
sierpnia 2005 r. w
ograniczenia emisji
sprawie
zanieczyszczeń
szczegółowych
gazowych i
wymagań dla
pyłowych z silników silników spalinowych
spalinowych
w zakresie
montowanych w
ograniczania emisji
maszynach
zanieczyszczeń
samojezdnych nie
gazowych i cząstek
poruszających się po
stałych przez te
drogach (Dz. Urz.
silniki (Dz. U. z 2005
204

2001-10-02

2008-04-03

2009-01-31

2003-01-01

2005-11-17

WE L 59/1998 z
późn. zm.).

Dyrektywa Rady
z 11.03.1999 r.
99/13/WE w sprawie
ograniczenia emisji
lotnych związków
organicznych
spowodowanej
użyciem
organicznych
rozpuszczalników
podczas niektórych
czynności i w
niektórych
urządzeniach (Dz.
Urz. WE L 85/1999).

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 07.06.1999 r.
99/94/WE
odnoszącej się do
dostępności dla
konsumentów
informacji o zużyciu
paliwa i emisjach
CO2 w odniesieniu
do obrotu nowymi
samochodami
osobowymi (Dz. Urz.
WE L 12/1999).

nr 202, poz. 1681).
Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2008 r. nr 25, poz.
150 j.t. z późn. zm.).

2001-10-02

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie
standardów
emisyjnych z
instalacji (Dz. U. z
2005 nr 260, poz.
2181).

2006-01-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 4 listopada
2008 r. w sprawie
wymagań w zakresie
prowadzenia
pomiarów wielkości
emisji oraz pomiarów
ilości pobieranej
wody (Dz. U. z 2008
nr 206, poz. 1291).

2009-01-01

Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2008 r. nr 25, poz.
150 j.t. z późn. zm.).

2001-10-02

Rozporządzenie
Prezesa Rady
Ministrów z 29
kwietnia 2004 r. w
sprawie zestawień
istotnych z punktu
widzenia ochrony
środowiska
informacji o
produktach (Dz. U z
2004 nr 98, poz. 999).

2004-05-01
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Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2008 r. nr 25, poz.
150 j.t. z późn. zm.).

Dyrektywa
Parlamentu
Rozporządzenie
Europejskiego i Rady Ministra Środowiska
z 16.11.2000 r.
z dnia 3 marca 2008 r.
2000/69/WE
w sprawie poziomów
dotycząca wartości
niektórych substancji
dopuszczalnych
w powietrzu (Dz. U. z
benzenu i tlenku
2008 nr 47, poz. 281).
węgla w otaczającym
powietrzu (Dz. Urz.
Rozporządzenie
WE L 313/2000).
Ministra Środowiska
z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie
dokonywania oceny
poziomów substancji
w powietrzu (Dz. U. z
2009 nr 5, poz. 31).
Gospodarka odpadami
Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z
2007 nr 39, poz. 251
j.t. z późn. zm.).
Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 05.04.2006 r.
2006/12/WE w
sprawie odpadów
uchylająca
dyrektywę rady
75/442/EWG w
sprawie odpadów
(Dz. Urz. WE L
114/2006).
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2001-10-02

2008-04-03

2009-01-31

2001-10-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 27 września
2001 r. w sprawie
katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 nr
112, poz. 1206).

2002-01-01

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 30
października 2002 r.
w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą
być składowane w
sposób nieselektywny
(Dz. U. z 2002 nr
191, poz. 1595).

2002-11-18

Uchwała Rady
Ministrów Nr 233 z
dnia 29 grudnia 2006
r. w sprawie
"Krajowego planu
gospodarki odpadami
2010" (M.P. z 2006
nr 90, poz. 946).

2007-01-01

Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z
2007 nr 39, poz. 251
j.t. z późn. zm.).

2001-10-01

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z
dnia 23 grudnia 2002
r. w sprawie rodzajów
odpadów
medycznych i
Dyrektywa Rady
weterynaryjnych,
z 12.12.1991 r.
których poddawanie
91/689/EWG w
odzyskowi jest
sprawie odpadów
zakazane (Dz. U. z
niebezpiecznych (Dz. 2003 nr 8, poz. 103).
Urz. WE L 377/1991
z późn. zm.).
Rozporządzenie
+
Ministra Zdrowia z
Decyzja Komisji
dnia 23 grudnia 2002
z 03.05.2000 r.
r. w sprawie
2000/532/WE
dopuszczalnych
ustanawiająca listę
sposobów i
odpadów oraz listę
warunków
odpadów
unieszkodliwiania
niebezpiecznych (Dz.
odpadów
Urz. WE L
medycznych i
114/2000).
weterynaryjnych (Dz.
U. z 2003 nr 8, poz.
104 z późn. zm.).

2003-02-08

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 27 września
2001 r. w sprawie
katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 nr
112, poz. 1206).

2002-01-01

2003-02-08
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Dyrektywa Rady
z 16.06.1975 r.
75/439/EWG w
sprawie
unieszkodliwiania
olejów odpadowych
(Dz. Urz. WE L
194/1975 z późn.
zm.).
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Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z
2007 nr 39, poz. 251
j.t. z późn. zm.).

2001-10-01

Ustawa z dnia 11
maja 2001 r. o
obowiązkach
przedsiębiorców w
zakresie
gospodarowania
niektórymi odpadami
oraz o opłacie
produktowej i opłacie
depozytowej (Dz. U.
z 2007 nr 90, poz.
607 t.j.
z późn. zm.).

2002-01-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 27 września
2001 r. w sprawie
katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 nr
112, poz. 1206).

2002-01-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie
szczegółowych
warunków, jakie
powinien spełnić
przedsiębiorca
produkujący w kraju
oleje smarowe z
udziałem
wytworzonych w
kraju olejów
bazowych
pochodzących z
regeneracji, w celu
włączenia ich do
rzeczywiście
uzyskanego poziomu
recyklingu (Dz. U. z
2001 nr 131, poz.
1475).

2002-01-01

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 20.12.1994 r.
94/62/WE w sprawie
opakowań i odpadów
opakowaniowych
(Dz. Urz. WE L
365/1994 z późn.
zm.).

Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z
2007 nr 39, poz. 251
j.t. z późn. zm.).

2001-10-01

Ustawa z dnia 11
maja 2001 r. o
opakowaniach i
odpadach
opakowaniowych
(Dz. U. z 2001 nr 63,
poz. 638 z późn. zm.).

2002-01-01

Ustawa z dnia 11
maja 2001 r. o
obowiązkach
przedsiębiorców w
zakresie
gospodarowania
niektórymi odpadami
oraz o opłacie
produktowej i opłacie
depozytowej (Dz. U.
z 2007 nr 90, poz.
607 t.j.
z późn. zm.).

2002-01-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie
zawartości ołowiu,
kadmu, rtęci i chromu
sześciowartościowego
w opakowaniach (Dz.
U. z 2002 nr 241,
poz. 2095 z późn.
zm.).

2003-01-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie
rocznych poziomów
odzysku i recyklingu
odpadów
opakowaniowych i
poużytkowych (Dz.
U. z 2007 nr 109,

2008-01-01
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poz. 752).

Dyrektywa Rady
z 26.04.1999 r.
99/31/WE w sprawie
składowania
odpadów (Dz. Urz.
WE L 182/1999 z
późn. zm.).
Decyzja Rady
2003/33/WE
z dnia 19.12.2002
ustanawiająca
kryteria i procedury
przyjęcia odpadów
na składowiskach
(Dz. Urz. WE L
11/2003).
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Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z
2007 nr 39, poz. 251
j.t. z późn. zm.).

2001-10-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2002
r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz
warunków
prowadzenia
monitoringu
składowisk odpadów
(Dz. U. z 2002 nr
220, poz. 1858).

2003-01-03

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 2003 nr 61,
poz. 549 z późn. zm.).

2003-04-25

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 7
września 2005 r w
sprawie kryteriów i
procedur
dopuszczenia
odpadów do
składowania na
składowiskach
odpadów danego typu
(Dz. U z 2005 nr 186,
poz. 1553 z późn.
zm.).

2005-10-13

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 06.09.2006 r.
2006/66/WE w
sprawie baterii i
akumulatorów oraz
zużytych baterii i
akumulatorów oraz
uchylająca
dyrektywę
91/157/EWG (Dz.
Urz. WE L
266/2006).

Dyrektywa Rady
z 16.09.1996 r.
96/59/WE w sprawie
unieszkodliwiania
polichlorowanych
bifenyli i
polichlorowanych
trifenyli (PCB/PCT)
(Dz. Urz. WE L
243/1996 z późn.
zm.).

Ustawa z dnia 24
kwietnia 2009 r. o
bateriach i
akumulatorach (Dz.
U. z 2009 nr 79, poz.
666).

2009-06-13

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 17
października 2002 r.
w sprawie
szczegółowych
wymagań, jakim
powinny odpowiadać
wytwarzane i
wprowadzane do
obrotu baterie i
akumulatory (Dz. U.
z 2002 nr 182, poz.
1519).

2004-05-04

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 27 września
2001 r. w sprawie
katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 nr
112, poz. 1206).

2002-01-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 27 września
2001 r. w sprawie
katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 nr
112, poz. 1206).

2002-01-01

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 24 czerwca
2002 r. w sprawie
wymagań w zakresie
wykorzystywania i
przemieszczania
substancji
stwarzających
szczególne
zagrożenie dla
środowiska oraz

2002-07-16
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wykorzystywania i
oczyszczania
instalacji lub
urządzeń, w których
były lub są
wykorzystywane
substancje
stwarzające
szczególne
zagrożenie dla
środowiska (Dz. U. z
2002 nr 96, poz. 860).
Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z
2007 nr 39, poz. 251
j.t. z późn. zm.).

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 04.12.2000 r.
2000/76/WE w
sprawie spalania
odpadów (Dz. Urz.
WE L 332/2000 z
późn. zm.).

Dyrektywa Rady
z 12.06.1986 r.
86/278/EWG w
sprawie ochrony
środowiska, a
szczególnie gleb,
przy zastosowaniu
osadów ściekowych
212

2001-10-01

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 21 marca 2002
r. w sprawie
wymagań
dotyczących
prowadzenia procesu
termicznego
przekształcania
odpadów (Dz. U. z
2002 nr 37, poz. 339
z późn. zm.).

2002-04-27

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 4 listopada
2008 r. w sprawie
wymagań w zakresie
prowadzenia
pomiarów wielkości
emisji oraz pomiarów
ilości pobieranej
wody (Dz. U. z 2008
nr 206, poz. 1291).
Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z
2007 nr 39, poz. 251
j.t. z późn. zm.).

2009-01-01

2001-10-01

w rolnictwie (Dz.
Urz. WE L 181/1986
z późn. zm.).

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 1 sierpnia 2002
r. w sprawie
komunalnych osadów
ściekowych (Dz. U. z
2002 nr 134, poz.
1140 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z
2007 nr 39, poz. 251
j.t. z późn. zm.).

2002-09-11

Ustawa z dnia 20
stycznia 2005 r. o
Dyrektywa
recyklingu pojazdów
Parlamentu
wycofanych z
Europejskiego i Rady
eksploatacji ( Dz. U. z
z 18.09.2000 r.
2005 nr 25, poz. 202
2000/53/WE w
z późn. zm.).
sprawie pojazdów
wycofanych z
Rozporządzenie
eksploatacji (Dz.
Ministra Środowiska
Urz. WE L 269/2000
z dnia 24
z późn. zm.).
października 2005 r.
w sprawie obliczania
poziomów odzysku i
recyklingu pojazdów
wycofanych z
eksploatacji (Dz. U. z
2005 nr 212, poz.
1774 z późn. zm.).

2005-03-14

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 27.01.2003 r.
2002/96/WE w
sprawie odpadów
sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego (Dz.
Urz. WE L 37/2003 z
późn. zm.).

Ustawa z dnia 29
lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym (Dz.
U. z 2005 nr 180,
poz. 1495 z późn.
zm.).

2001-10-01

2006-01-01

2005-10-21
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Jakość wód
Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2008 r. nr 25, poz.
150 j.t. z późn. zm.).

2001-10-02

Ustawa z dnia 18
lipca 2001 r. prawo
wodne (Dz. U. z 2005
nr 239, poz. 2019 j.t.
z późn. zm.).

2002-01-01

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 23.10.2000 r.
Ustawa z dnia 7
2000/60/WE
czerwca 2001 r. o
ustanawiająca ramy
zbiorowym
wspólnotowego
zaopatrzeniu w wodę
działania w
i zbiorowym
dziedzinie polityki
odprowadzaniu
wodnej (Dz. Urz.
ścieków (Dz. U. z
WE L 327/2000).
2006 nr 123, poz. 858
j.t. z późn. zm.).

Dyrektywa Rady
z 21.05.1991 r.
91/271/EWG w
sprawie oczyszczania
ścieków
komunalnych (Dz.
Urz. WE L 135/1991
z późn. zm.).
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2002-01-14

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27
czerwca 2006 r. w
sprawie przebiegu
granic obszarów
dorzeczy i regionów
wodnych (Dz. U. z
2006 nr 126, poz.
878).
Ustawa z dnia 18
lipca 2001 r. prawo
wodne (Dz. U. z 2005
nr 239, poz. 2019 j.t.
z późn. zm.).

2006-07-29

Ustawa z dnia 7
czerwca 2001 r. o
zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z
2006 nr 123, poz. 858
j.t. z późn. zm.).

2002-01-14

2002-01-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 4 listopada
2008 r. w sprawie
wymagań w zakresie
prowadzenia
pomiarów wielkości
emisji oraz pomiarów
ilości pobieranej
wody (Dz. U. z 2008
nr 206, poz. 1291).

2009-01-01

Rozporządzenie
Ministra
Budownictwa z dnia
14 lipca 2006 r. w
sprawie sposobu
realizacji
obowiązków
dostawców ścieków
przemysłowych oraz
warunków
wprowadzania
ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych (Dz.
U. z 2006 nr 136,
poz. 964).
Ustawa z dnia 18
lipca 2001 r. prawo
wodne (Dz. U. z 2005
nr 239, poz. 2019 j.t.
z późn. zm.).

2006-08-16

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
Ustawa z dnia 7
z 15.02.2006 r.
czerwca 2001 r. o
2006/11/WE w
zbiorowym
sprawie
zaopatrzeniu w wodę
zanieczyszczenia
i zbiorowym
spowodowanego
odprowadzaniu
przez niektóre
ścieków (Dz. U. z
substancje
2006 nr 123, poz. 858
niebezpieczne
j.t. z późn. zm.).
odprowadzane do
środowiska wodnego
Rozporządzenie
(Dz. Urz. WE L
Ministra
64/2006).
Budownictwa z dnia
14 lipca 2006 r. w
sprawie sposobu
realizacji
obowiązków

2002-01-01

2002-01-14

2006-06-18
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dostawców ścieków
przemysłowych oraz
warunków
wprowadzania
ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych ( Dz.
U. z 2006 nr 136,
poz. 964).

Dyrektywa Rady
z 12.12.1991 r.
91/676/EWG w
sprawie ochrony wód
przed
zanieczyszczeniami
powodowanymi
przez azotany
pochodzące ze źródeł
rolniczych (Dz. Urz.
WE L 375/1991).
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Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 24 lipca 2006
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. z 2006 nr
137, poz. 984 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 18
lipca 2001 r. prawo
wodne (Dz. U. z 2005
nr 239, poz. 2019 j.t.
z późn. zm.).

2006-07-31

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie
kryteriów
wyznaczania wód
wrażliwych na
zanieczyszczenie
związkami azotu ze
źródeł rolniczych
(Dz. U. z 2002 nr241,
poz. 2093).

2002-12-31

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie
szczegółowych
wymagań, jakim
powinny odpowiadać

2003-01-31

2002-01-01

Dyrektywa Rady
z 16.06.1975 r.
75/440/EWG w
sprawie jakości wód
powierzchniowych
przeznaczonych do
poboru wody pitnej
(Dz. Urz. WE L
194/1975) ważna do
21.12.2007.

programy działań
mających na celu
ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł
rolniczych (Dz. U. z
2003 nr 4, poz. 44).
Ustawa z dnia 18
lipca 2001 r. prawo
wodne (Dz. U. z 2005
nr 239, poz. 2019 j.t.
z późn. zm.).

2002-01-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 27 listopada
2002 r. w sprawie
wymagań, jakim
powinny odpowiadać
wody
powierzchniowe
wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną
do spożycia (Dz. U. z
2002 nr 204, poz.
1728).
Ustawa z dnia 7
czerwca 2001 r. o
zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z
2006 nr 123, poz. 858
j.t. z późn. zm.).

2002-12-24

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007 w
sprawie jakości wody
przeznaczonej do
spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2007 nr 61,
poz. 417).
Dyrektywa
Ustawa z dnia 18
Parlamentu
lipca 2001 r. prawo
Europejskiego i Rady wodne (Dz. U. z 2005
z 16.09.2006 r.
nr 239, poz. 2019 j.t.
2006/44/WE w
z późn. zm.).
sprawie jakości wód

2007-04-06

Dyrektywa Rady
z 3.11.1998 r.
98/83/WE w sprawie
jakości wody
przeznaczonej do
spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L
330/1998).

2002-01-14

2002-01-01
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słodkich
wymagających
ochrony lub poprawy
w celu zachowania
życia ryb (tekst
mający znaczenie dla
EOG) (Dz. Urz. WE
L 264/2006).

Dyrektywa Rady
z 8.12.1975 r.
76/160/EWG w
sprawie jakości wody
w kąpieliskach (Dz.
Urz. WE L 31/1976).

Dyrektywa Rady
z 30.10.1979 r.
79/923/EWG w
sprawie jakości wód
wymaganej dla
bytowania
skorupiaków i
mięczaków (Dz. Urz.
WE L 281/1979).

218

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 4 października
2002 r. w sprawie
wymagań, jakim
powinny odpowiadać
wody śródlądowe
będące środowiskiem
życia ryb w
warunkach
naturalnych (Dz. U. z
2002 nr 176, poz.
1455).
Ustawa z dnia 18
lipca 2001 r. prawo
wodne (Dz. U. z 2005
nr 239, poz. 2019 j.t.
z późn. zm.).

2002-11-07

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z
dnia 16 października
2002 r. w sprawie
wymagań, jakim
powinna odpowiadać
woda w kąpieliskach
(Dz. U. z 2002 nr
183, poz. 1530).
Ustawa z dnia 18
lipca 2001 r. prawo
wodne (Dz. U. z 2005
nr 239, poz. 2019 j.t.
z późn. zm.).

2002-11-20

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 4 października
2002 r. w sprawie
wymagań, jakim
powinny odpowiadać
morskie wody
wewnętrzne i wody
przybrzeżne będące
środowiskiem życia
skorupiaków i
mięczaków (Dz. U. z
2002 nr 176, poz.
1454).

2002-11-07

2002-01-01

2002-01-01

Dyrektywa Rady
z 02.04.1979 r.
79/409/EWG w
sprawie ochrony
dzikiego ptactwa
(Dz. Urz. WE L
103/1979 z późn.
zm.).
Dyrektywa Rady
z 21.05.1992 r.
92/43/EWG w
sprawie ochrony
siedlisk
przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory
(Dz. Urz. WE L
206/1992 z późn.
zm.).
Dyrektywa Rady
z 27.10.1997 r.
97/62/WE
dostosowująca do
postępu naukowo –
technicznego
dyrektywę
92/43/EWG w
sprawie ochrony
siedlisk
przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory
(Dz. Urz. WE L
305/1997).

Dyrektywa Rady
z 29.03.1999 r.
99/22/WE dotycząca
trzymania dzikich
zwierząt w ogrodach
zoologicznych (Dz.
Urz. WE L 94/1999).

Ochrona przyrody

Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 nr
151, poz. 1220 j.t.).

2004-05-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 12 maja 2005
r. w sprawie
sporządzania projektu
planu ochrony dla
parku narodowego,
rezerwatu przyrody i
parku
krajobrazowego,
dokonywania zmian
w tym planie oraz
ochrony zasobów,
tworów i składników
przyrody ( Dz. U. z
2005 nr 94, poz. 794).

2005-06-14

Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 nr
151, poz. 1220 j.t.).

2004-05-01

Ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 o
ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 nr
106, poz. 1002 j.t. z
późn. zm.).

1997-10-24
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Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia
2004 r. w sprawie
warunków hodowli i
utrzymywania
poszczególnych grup
gatunków zwierząt w
ogrodzie
zoologicznym (Dz. U.
z 2005 nr 5, poz. 32).

2005-01-26

Rozporządzenie
2004-02-19
Ministra Środowiska
z dnia 20 stycznia
2004 r. w sprawie
minimalnych
warunków
utrzymywania
poszczególnych
gatunków zwierząt
wykorzystywanych
do celów
rozrywkowych,
widowiskowych,
filmowych,
sportowych i
specjalnych ( Dz. U. z
2004 nr 14, poz. 166).
Ograniczanie zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem
Ustawa z dnia 3
2008-11-15
października 2008 r. o
udostępnianiu
informacji o
środowisku i jego
Dyrektywa Rady
ochronie, udziale
z 15.01.2008 r.
społeczeństwa w
2008/01/WE
ochronie środowiska
dotyczącej
oraz o ocenach
zintegrowanego
oddziaływania na
zapobiegania
środowisko (Dz. U. z
zanieczyszczeniom i
2008 nr 199, poz.
ich kontroli (Dz. Urz.
1227 z późn. zm.).
WE L 24/2008 z
późn. zm.).
Rozporządzenie
2002-11-30
Ministra Środowiska
z dnia 26 lipca 2002
r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących
powodować znaczne
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zanieczyszczenie
poszczególnych
elementów
przyrodniczych albo
środowiska jako
całości ( Dz. U. z
2002 nr 122, poz.
1055).

Dyrektywa Rady
z 09.12.1996 r.
96/82/WE w sprawie
kontroli zagrożeń
niebezpieczeństwa
poważnych awarii
związanych z
substancjami
niebezpiecznymi
(Dz. Urz. WE L
10/1997) zmieniona
dyrektywą
2003/105/WE (Dz.
Urz. WE L
345/2005).

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 4 listopada
2002 r. w sprawie
wysokości opłat
rejestracyjnych ( Dz.
U. z 2002 nr 190,
poz. 1591).

2003-10-29

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 8 kwietnia
2003 r. w sprawie
rodzajów instalacji,
dla których
prowadzący mogą
ubiegać się o
ustalenie programu
dostosowawczego
(Dz. U. z 2003 nr 80,
poz. 731).

2003-05-25

Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 nr
151, poz. 1220 j.t.).

2004-05-01

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 9 kwietnia
2002 r. w sprawie
rodzajów i ilości
substancji
niebezpiecznych,
których znajdowanie
się w zakładzie
decyduje o zaliczeniu
go do zakładu o
zwiększonym ryzyku

2002-06-01
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albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia
poważnej awarii
przemysłowej ( Dz.
U. z 2002 nr 58, poz.
535 z późn. zm.).
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Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 24 czerwca
2002 r. w sprawie
wymagań w zakresie
wykorzystywania i
przemieszczania
substancji
stwarzających
szczególne
zagrożenie dla
środowiska oraz
wykorzystywania i
oczyszczania
instalacji lub
urządzeń, w których
były lub są
wykorzystywane
substancje
stwarzające
szczególne
zagrożenie dla
środowiska (Dz. U. z
2002 nr 96, poz. 860).

2002-07-16

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie
poważnych awarii
objętych
obowiązkiem
zgłoszenia do
Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2003 nr 5,
poz. 58).

2003-02-01

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 4 czerwca 2002
r. w sprawie
szczegółowego

2002-07-04

zakresu informacji
wymaganych do
podania do publicznej
wiadomości przez
komendanta
wojewódzkiego
Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z
2002 nr 78, poz. 712).

Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady
2037/2000
z 29.06.2000 r.
w sprawie substancji
zubożających
warstwę ozonową
(Dz. Urz. WE L
244/2000 s.1-24.)
zmienione
rozporządzeniem
2038/2000 w sprawie
substancji

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17
lipca 2003 r. w
sprawie wymagań,
jakim powinny
odpowiadać plany
operacyjnoratownicze (Dz. U. z
2003 nr 131, poz.
1219 z późn. zm.).

2003-08-02

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29
maja 2003 r. w
sprawie wymagań,
jakim powinien
odpowiadać raport o
bezpieczeństwie
zakładu o dużym
ryzyku ( Dz. U. z
2003 nr 104, poz. 970
z późn. zm.).

2003-06-28
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zubożających
warstwę ozonową w
odniesieniu do
inhalatorów
ciśnieniowych oraz
pomp infuzyjnych
(Dz. Urz. WE L
244/2000 s. 25)
zmienione
rozporządzeniem
2039/2000 w sprawie
substancji
zubożających
warstwę ozonową w
odniesieniu do roku
bazowego
dotyczącego
przydziału
kontyngentu
wodorochlorofluoro
– węglowodorów
(Dz. Urz. WE L
244/2000 s. 26)
zmienione
rozporządzeniem
1804/2003 w
odniesieniu do
kontroli
wywożonego halonu
przeznaczonego do
zastosowań
krytycznych,
wywozu produktów i
sprzętu
zawierającego
cholorofluoro –
węglowodory oraz
kontroli
bromochlorometanu
(Dz. Urz. WE L
265/2003).
Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 23.10.2001 r.
2001/80/WE w
sprawie ograniczenia
emisji niektórych
zanieczyszczeń do
powietrza z dużych
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Ustawa z dnia 20
kwietnia 2004 r. o
substancjach
zubożających
warstwę ozonową
(Dz. U. z 2004 nr
121, poz. 1263 z
późn. zm.).

2004-06-16

Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2008 r. nr 25, poz.
150 j.t. z późn. zm.).

2001-10-02

obiektów
energetycznego
spalania (Dz. Urz.
WE L 309/2001).

Ustawa z dnia 17
lipca 2009 r. o
systemie zarządzania
emisjami gazów
cieplarnianych i
innych substancji
(Dz. U. z 2009 nr
130, poz. 1070).

2009-09-18

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie
standardów
emisyjnych z
instalacji (Dz. U. z
2005 nr 260, poz.
2181 z późn. zm.).
Chemikalia
Ustawa z dnia 11
stycznia 2001 r. o
substancjach i
preparatach
chemicznych (Dz. U.
z 2009 nr 152, poz.
1222 j.t.).

2006-01-02

Dyrektywa Rady
67/548/EWG
z 27.06.1967 r.
w sprawie zbliżania
przepisów
ustawowych,
wykonawczych i
administracyjnych
odnoszących się do
Rozporządzenie
klasyfikacji,
Ministra Zdrowia z
pakowania i
dnia 2 września 2003
etykietowania
r. w sprawie
substancji
kryteriów i sposobu
niebezpiecznych (Dz. klasyfikacji substancji
Urz. WE L 196/1967
i preparatów
z późn.zm.).
chemicznych (Dz. U.
z 2003 nr 171, poz.
Dyrektywa Komisji
1666 z późn. zm.).
2004/73/WE
z 29.04.2004 r.
Rozporządzenie
dostosowującej do
Ministra Zdrowia z
postępu technicznego dnia 5 marca 2009 r.
po raz dwudziesty
w sprawie
dziewiąty dyrektywę
oznakowania
67/548/EWG w
opakowań substancji
sprawie zbliżania
niebezpiecznych i
przepisów
preparatów
ustawowych,
niebezpiecznych oraz
wykonawczych i
niektórych
administracyjnych
preparatów
odnoszących się do
chemicznych (Dz. U.

2002-02-15

2003-10-17

2009-04-16
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klasyfikacji,
pakowania i
etykietowania
substancji
niebezpiecznych (Dz.
Urz. WE L
152/2004).

Dyrektywa Rady
87/18/EWG
z 18.12.1986 r.
w sprawie
harmonizacji
przepisów
ustawowych,
wykonawczych,
wykonawczych i
administracyjnych
odnoszących się do
stosowania zasad
dobrej praktyki
laboratoryjnej oraz
weryfikacji jej
stosowania na
potrzeby badań
substancji
chemicznych (Dz.
Urz. WE L 15/1987).
Dyrektywa Komisji
99/11/WE
z 08.03.1999 r.
dostosowująca do
postępu technicznego
zasady dobrej
praktyki
laboratoryjnej,
określone w
dyrektywie
87/18/EWG w
sprawie harmonizacji
przepisów
ustawowych,
wykonawczych,
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z 2009 nr 53, poz.
439).
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z
dnia 28 września
2005 r. w sprawie
wykazu substancji
niebezpiecznych wraz
z ich klasyfikacją i
oznakowaniem (Dz.
U. z 2005 nr 201,
poz. 1674).

2005-10-29

Ustawa z dnia 11
stycznia 2001 r. o
substancjach i
preparatach
chemicznych (Dz. U.
z 2009 nr 152, poz.
1222 j.t.).

2002-02-15

wykonawczych i
administracyjnych
odnoszących się do
stosowania zasad
dobrej praktyki
laboratoryjnej oraz
weryfikacji jej
stosowania na
potrzeby badań
substancji
chemicznych (Dz.
Urz. WE L 77/1999).
Zmodyfikowane genetycznie organizmy
Dyrektywa Rady
Ustawa z dnia 22
2001-10-26
90/219/EWG
czerwca 2001 r. o
z 23.04.1990 r.
organizmach
w sprawie
genetycznie
ograniczonego
zmodyfikowanych
stosowania
(Dz. U. z 2007 nr 36,
mikroorganizmów
poz. 233 j.t. z późn.
zmodyfikowanych
zm.).
genetycznie (Dz.
Urz. WE L
Rozporządzenie
2002-03-11
117/1990).
Ministra Środowiska
z dnia 21 lutego 2002
Dyrektywa Rady
r. w sprawie
98/81/WE
szczegółowego
z 26.10.1998 r.
sposobu
zmieniająca
funkcjonowania
dyrektywę
Komisji do spraw
90/219/EWG w
organizmów
sprawie
genetycznie
ograniczonego
zmodyfikowanych
stosowania
(Dz. U. z 2002 nr 19,
mikroorganizmów
poz. 196).
zmodyfikowanych
genetycznie (Dz.
Rozporządzenie
2004-05-01
Urz. WE L
Ministra Finansów z
330/1998).
dnia 15 kwietnia 2004
r. w sprawie urzędów
Dyrektywa
celnych właściwych
Parlamentu
dla przywozu lub
Europejskiego i Rady wywozu produktów
2001/18/WE
GMO (Dz. U. z 2002
z 12.03.2001 r.
nr 82, poz. 750 z
w sprawie
późn. zm.).
zamierzonego
uwalniania do
środowiska
organizmów
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zmodyfikowanych
genetycznie i
uchylenia dyrektywy
90/220/EWG (Dz.
Urz. WE L
106/2001).
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Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 6 czerwca 2002
r. w sprawie
określenia wzorów
wniosków
dotyczących zgód i
zezwoleń na działania
w zakresie
organizmów
genetycznie
zmodyfikowanych
(Dz. U. z 2002 nr 87,
poz. 797).

2002-07-12

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie określenia
szczegółowego
sposobu
przeprowadzania
oceny zagrożeń dla
zdrowia ludzi i
środowiska w
związku z podjęciem
działań polegających
na zamkniętym
użyciu GMO,
zamierzonym
uwolnieniu GMO do
środowiska, w tym
wprowadzeniu do
obrotu produktów
GMO, oraz
wymagań, jakie
powinna spełniać
dokumentacja
zawierająca ustalenia
takiej ceny (Dz. U. z
2002 nr 107, poz.
944).

2002-07-31

Hałas
Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. o
systemie zgodności
(Dz. U. z 2004 nr
204, poz. 2087 j.t. z
późn. zm.).

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
2000/14/WE
z 08.05.2000 r.
w sprawie zbliżania
Rozporządzenie
ustawodawstw
Ministra Gospodarki
Państw
z dnia 21 grudnia
Członkowskich
2005 r. w sprawie
odnoszących się do
zasadniczych
emisji hałasu do
wymagań dla
środowiska przez
urządzeń używanych
urządzenia używane
na zewnątrz
na zewnątrz
pomieszczeń w
pomieszczeń (Dz.
zakresie emisji hałasu
Urz. WE L
do środowiska (Dz.
162/2000).
U. z 2004 nr 204.
poz. 2087 j.t. z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2008 r. nr 25, poz.
150 j.t. z późn. zm.).

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego i Rady
2002/49/WE
z 25.06.2002 r.
odnosząca się do
oceny i zarządzania
poziomem hałasu w
środowisku (Dz. Urz.
WE L 189/2002).

2003-01-01

2006-01-01

2001-10-02

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie
dopuszczalnych
poziomów hałasu w
środowisku (Dz. U. z
2007 nr 120, poz.
826).

2007-07-20

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 17 stycznia
2003 r. w sprawie
rodzajów wyników
pomiarów
prowadzonych w
związku z
eksploatacją dróg,
linii kolejowych, linii
tramwajowych,

2004-01-01
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lotnisk oraz portów,
które powinny być
przekazywane
właściwym organom
ochrony środowiska,
oraz terminów i
sposobów ich
prezentacji (Dz. U. z
2003 nr 18, poz. 164).
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Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 2 października
2007 r. w sprawie
wymagań w zakresie
prowadzenia
pomiarów poziomów
w środowisku
substancji lub energii
przez zarządzającego
drogą, linią kolejową,
linią tramwajową,
lotniskiem, portem
(Dz. U. z 2007 nr
192, poz. 1392).

2007-11-03

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 14
października 2002 r.
w sprawie
szczegółowych
wymagań, jakim
powinien odpowiadać
program ochrony
środowiska przed
hałasem (Dz. U. z
2002 nr 179, poz.
1498).

2002-11-13

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem
Ustawa z dnia 29
2002-01-01
listopada 2000 r.
prawo atomowe (Dz.
U. z 2007 nr 42, poz.
276 j.t. z późn. zm.).

Dyrektywa Rady
96/29/Euratom
z 13.05.1996 r.
ustanawiająca
podstawowe normy
bezpieczeństwa w
zakresie ochrony
pracowników i ogółu
społeczeństwa przed
zagrożeniami
wynikającymi z
promieniowania
jonizującego (Dz.
Urz. WE L
159/1996).

Dyrektywa Rady
97/43/Euratom
z 30.06.1997 r.
w sprawie ochrony
zdrowia osób
fizycznych przed
niebezpieczeństwem
wynikającym z
promieniowania
jonizującego

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18
stycznia 2005 r. w
sprawie dawek
granicznych
promieniowania
jonizującego (Dz.U. z
2005 nr 20, poz. 168).

2005-02-18

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18
stycznia 2005 r. w
sprawie planów
postępowania
awaryjnego w
przypadku zdarzeń
radiacyjnych (Dz. U.
z 2005 nr 20, poz.
169 z późn. zm.).

2005-02-18

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12
lipca 2006 r. w
sprawie
szczegółowych
warunków
bezpiecznej pracy ze
źródłami
promieniowania
jonizującego (Dz. U.
z 2006 nr 140, poz.
994).
Ustawa z dnia 29
listopada 2000 r.
prawo atomowe (Dz.
U. z 2007 nr 42, poz.
276 j.t. z późn. zm.).

2006-08-22

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z
dnia 25 sierpnia 2005
r. w sprawie

2005-10-21

2002-01-01
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związanego z
badaniami
medycznymi oraz
uchylająca
dyrektywę 84/466/
Euratom (Dz. Urz.
WE L 180/1997 z
późn. zm.).

Dyrektywa Rady
92/3/Euratom
z 03.02.1992 r.
w sprawie nadzoru i
kontroli przesyłania
odpadów
radioaktywnych
między państwami
członkowskimi oraz
do Wspólnoty i poza
jej obszar (Dz. Urz.
WE L 35/1992).
Rozporządzenie
Rady
Euratom/1493/93
z 08.06.1993 r.
w sprawie
przesyłania
substancji
radioaktywnych
między państwami
członkowskimi (Dz.
Urz. WE L
148/1993).

232

warunków
bezpiecznego
stosowania
promieniowania
jonizującego dla
wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. z 2005 nr
194, poz. 1625).
Ustawa z dnia 29
listopada 2000 r.
prawo atomowe (Dz.
U. z 2007 nr 42, poz.
276 j.t. z późn. zm.).

2002-01-01

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 3
grudnia 2002 r. w
sprawie odpadów
promieniotwórczych i
wypalonego paliwa
jądrowego (Dz. U. z
2002 nr 230, poz.
1925).

2003-01-01

Rozporządzenie
Ministra Spraw
Wewnętrznych i
Administracji z dnia
30 sierpnia 2006 r. w
sprawie wykazu
przejść granicznych,
przez które mogą być
wwożone na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej i wywożone
z tego terytorium
materiały jądrowe,
źródła
promieniotwórcze,
urządzenia
zawierające takie
źródła, odpady
promieniotwórcze i
wypalone paliwo
jądrowe (Dz. U. z
2006 nr 164, poz.

2006-09-30

1158).
Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 20
lutego 2007 r. w
sprawie warunków
przywozu na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, wywozu z
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej oraz tranzytu
przez to terytorium
materiałów
jądrowych, źródeł
promieniotwórczych i
urządzeń
zawierających takie
źródła (Dz. U. z 2007
nr131, poz. 911).

2007-08-08

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 21
października 2008 r.
w sprawie udzielenia
zezwolenia oraz
zgody na przywóz na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, wywóz z
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej i tranzyt
przez to terytorium
odpadów
promieniotwórczych i
wypalonego paliwa
jądrowego (Dz. U. z
2008 nr219, poz.
1402).

2008-12-25

233

