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26.01.2023 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687), 

w związku ze zmianą brzmienia art. 94 tej ustawy (art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 1576). Ww. przepis stanowi upoważnienie dla ministra właściwego do spraw klimatu, do 

określenia w drodze rozporządzenia zakresu i sposobu przekazywania informacji, o których 

mowa w ust. 1f–2a i 2c, biorąc pod uwagę konieczność ich przekazywania i gromadzenia na 

potrzeby krajowe i zobowiązań międzynarodowych oraz powiadamiania o wystąpieniu 

przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu. 

Zmiana brzmienia art. 94 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

dotyczyła: 

- ust. 2 i 2a - dodania odpowiednio obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do 

spraw klimatu przez zarząd województwa informacji o uchwaleniu przez sejmik 

województwa nie tylko programu ochrony powietrza, ale także ich aktualizacji, o których 

mowa w art. 91, a także ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz właściwemu 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przez zarząd województwa 

sprawozdań okresowych i sprawozdań końcowych z realizacji aktualizacji programu 

ochrony powietrza,  

-  ust. 2c - obowiązku przekazywania właściwemu zarządowi województwa oraz 

właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przez wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta oraz starostę, w zakresie swojej właściwości, sprawozdania 

okresowego z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji oraz planu 

działań krótkoterminowych, a także sprawozdania końcowego z realizacji programu 

ochrony powietrza i jego aktualizacji lub planu działań krótkoterminowych. 

Zmiana rozporządzenia ma generalnie charakter dostosowujący, wynikający bezpośrednio z 

wejścia w życie zmienionego przepisu art. 94 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska.  

Jednocześnie rozszerzono zakres przekazywanych danych pomiarowych i wyników 

modelowania matematycznego pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska 

a Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym odnośnie 

zawartości arsenu w pyle zawieszonym PM10. Konieczność uzupełnienia rozporządzenia 

w tym zakresie wynika z powtarzających się sytuacji przekroczeń poziomu docelowego 

arsenu w pyle zawieszonym PM10 w województwie dolnośląskim, a także wcześniejszymi 

przekroczeniami stwierdzanymi w wojewódzkie lubuskim. Dotychczas substancja ta nie 

podlegała modelowaniu matematycznemu transportu i przemian substancji w powietrzu 

realizowanemu przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, dlatego 

też zachodzi potrzeba pozyskania danych przestrzennych na potrzeby wyznaczania obszarów 

przekroczeń poziomu docelowego arsenu w pyle zawieszonym PM10. W związku 

z powyższym w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz w Załączniku nr 1-3 projektu rozporządzenia 
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uzupełniono zakres przekazywanych wyników pomiarów oraz modelowania matematycznego 

o zawartość arsenu w pyle zawieszonym PM10.  

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia.  

Projekt nie zawiera norm technicznych, w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji 

zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w 

tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnień, o których mowa w §39 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców 

lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. 


