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Rejestr aktualnych wymagań prawnych w obszarze ochrony środowiska  

– stan na dzień 11.08.2022 r. 

Uwaga! 

1) Kolorem czerwonym oznaczono akty które w trakcie kontroli stwierdzono, że wymagają 

dostosowania (realizacji) w najbliższym terminie. 

2) Kolorem niebieskim oznaczono akty, dla których ustalono datę uchylenia i które z datą 

uchylenia zostaną usunięte z bazy. 

3) Znaczenie zastosowanych skrót: 

-  tj. oznacza „tekst jednolity”, 

- Z oznacza „Zgodność”, 

- N oznacza „Niezgodność”. 

Ocena zgodności dokonywana jest z chwilą realizacji wymogów prawnych określonych 

w poszczególnych aktach prawnych. 

 

Ustawy: 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

1. 

O Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 
 
 
 

Dz. U. z 1985 
Nr 12, poz. 49 
 
 

 

t.j. Dz.U. z 2021  

poz. 195 
 

 
 

 

 

 
 
 
Dz.U.22.655 

01.09.85 
 
 

 

 

29.01.21 

 
23.04.22 

 

 

 
Udostępnianie danych   
organom  kontrolnym w 
zakresie przestrzegania 
przepisów o ochronie 
sanitarnej. 
 
Współpraca z organem 
podczas realizacji 
inwestycji lub realizacji 
zapisów pokontrolnych. 

 

 
Z 

 
 

 

2. 

Prawo geodezyjne  
i kartograficzne 
 
 

Dz. U. z 1989 
Nr 30, poz. 163 
 
 
t.j. Dz.U. z 2021 
poz. 1990 

 

 

 

 
 
Dz.U.21.1641 
 

01.07.89 
 
 

 
19.11.20 
08.12.21 

Kompletowanie 
dokumentacji 
geodezyjnej oraz 
kartograficznej podczas 
przygotowywania 
dokumentacji 
projektowej przy 
realizacji nowych 
inwestycji.  
 
Ocena zgodności  
dokonywana z chwilą 
kompletowania 
dokumentacji. 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

3. 

O Inspekcji Ochrony 
Środowiska 
 
 
 

Dz. U. z 1991 
Nr 77, poz. 335 
 
 
t.j. Dz.U. z 2021 
poz. 1070 

 

 

 

 
 
 
 

30.10.91 
 

 

 

16.06.21 
 

 
Udostępnianie danych   
organom  kontrolnym w 
zakresie przestrzegania 
przepisów o ochronie 
środowiska. 
 
Współpraca z organem 
podczas realizacji 
inwestycji lub realizacji 
zapisów pokontrolnych. 

 

 
Z 

 
 

4. 

Ochrona 
przeciwpożarowa 
 
 
 

Dz. U. z 1991 
Nr 81, poz. 351 
 
t.j. Dz.U. z 2021 
poz. 869 

 
 
 

 

 
Dz.U.21.2490 
Dz.U.22.1557 

26.09.91 
 
 

07.05.21 
 

01.01.22 
10.08.22 

Zapewnienie ochrony 
p.poż na terenie zakładu. 
Dokonywanie 
systematycznego 
uzupełniana sprzętu 
p.poż, oraz kontrola 
sprawności sprzętu 
gaśniczego dokonywana 
co pół roku – zapisy z 
kontroli. 

 

 
Z 
 
 

5. 

Prawo budowlane 
 
 
 
 

Dz. U. z 1994 
Nr 89, poz. 414 
 

 
 
t.j. Dz.U. z 2021 
poz. 2351 

 
 
 

 

 
 
 
Dz.U.21.1986 
Dz.U.22.88 
Dz.U.22.1557 
Dz.U.22.1557 

01.01.95 
 
 
 

 
20.12.21 

 
03.01.22 
29.01.22 
01.08.22 
10.08.22 

 
Kompletowanie 
dokumentacji 
budowlanej podczas 
realizacji nowych 
inwestycji.  

 
 

 
Z 
 

 
 

6. 

Ochrona gruntów 
rolnych i leśnych 
 
 
 

Dz. U. z 1995 
Nr 16, poz. 78 
 
t.j. Dz.U. z 2021  
poz. 1326 

 

 

 

 

 

Dz.U.21.2163 

 

25.03.95 
 

 

20.07.21 
 

01.01.22 

 
 

Weryfikacja 
dokumentacji podczas 
realizacji nowych 
inwestycji.  

 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

7. 

O utrzymaniu 
czystości i porządku w 
gminach 

Dz. U. z 1996 
Nr 132, poz. 622 
 

 

 
 
tj. Dz.U. z 2022 
poz. 1297 

 
 
 
 

 

 
 
 
Dz.U.22.1549 
 

01.01.97 
 
 

 

 

 

21.06.22 
 

09.08.22 

 
- Posiadanie   
  aktualnych zezwoleń. 
             
- Sporządzanie  
  informacji w zakresie  
  ilości i rodzajów  
  zebranych odpadów   
  do 31 marca   
  każdego roku. 
                 
- Sporządzanie   
  wykazów właścicieli 
  nieruchomości  
  posiadających z  
  nami umowę – do 15 
  dnia po upływie    
  każdego miesiąca. 
                  
- Świadczenie usług  
  zgodnie z  
  wymaganiami 
 ustawowymi 
 
Ocena zgodności 
realizowana podczas 
sporządzania 
dokumentów 
 

 
Z 
 

 
 

8. 

Prawo energetyczne Dz. U. z 1997  
Nr 54, poz. 348 
 
 

t.j. Dz. U. z 2022 
poz. 1385 

 
 
 
 
 
 
 

05.12.97 
 

 
 

01.07.22 
 
 

 
Kompletowanie 
dokumentacji 
budowlanej podczas 
realizacji nowych 
inwestycji.  
 
Posiadanie umowy na 
sprzedaż energii 
elektrycznej 
 
Sprawozdawczość w 
zakresie produkcji i 
sprzedaży energii 
elektrycznej 

 
 

 
Z 

9. 

Zakaz stosowania 
wyrobów 
zawierających azbest 
 
 

Dz. U. z 1997 
Nr 101, poz. 628 
 

t.j. Dz. U. z 2020 
poz. 1680 
 

 
 
 

 

 
 

28.09.97 
 
 

30.09.20 
 
 

 
 
Tworzenie warunków do 
bezpiecznego 
użytkowania wyrobów 
zawierających azbest. 

 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

10. 

Prawo Ochrony 
Środowiska 
 
 
 

Dz. U. z 2001 
Nr 62, poz. 627 
 
 

 

 
 
 
t.j. Dz. U. z 2021 
poz. 1973 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
Dz.U.21.17 18 
Dz.U.21.2269 
Dz.U.21.2127 
Dz.U.22.1079 
Dz.U.22.1260 
Dz.U.22.1260 
Dz.U.22.1576 
Dz.U.22.1576 

01.10.01 
 
 

 

 

 
 
 
29.10.21 
18.12.21 
24.12.21 
05.02.22 
04.06.22 
15.06.22 
29.06.22 
28.07.22 
11.08.22 

- Wnoszenia opłat za  
  korzystanie ze  
  środowiska w systemie 
półrocznym. 
               
- Wykonywanie  
  sprawozdań w  
  zakresie  
  informacji będących  
  podstawą naliczenia  
  opłat co pół roku. 
 
- Przygotowywania    
  wniosków celem  
  uzyskania stosownych 
pozwoleń. 
 
- Kompletowanie 

odpowiedniej 
dokumentacji podczas 
realizacji     inwestycji – 
weryfikacja  
dokumentów,  

- Wykonywanie 
pomiarów oraz 
sporządzanie 
sprawozdań 
zawierających 
informacje niezbędne 
do tworzenia 
Krajowego Rejestru – 
do 31.03 każdego roku. 

 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania 
dokumentów 
  

 
Z 
 

11. 

O wprowadzeniu 
Ustawy Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o 
zmianie niektórych 
ustaw 

Dz. U. z 2001 
Nr 100, poz. 1085 

 

 

Dz.U.02.143.1196 
Dz.U.03.7.78 
Dz.U.03.190.1865 
Dz.U.04.49.464  
Zm. wyn. z  
Dz.U. 05.113.954 
Dz.U.06.50.360 
Dz.U.06.133.935 
Dz.U.14.1101 

01.10.01 
 

06.09.02 
07.02.03 
08.12.03 
10.04.04 
 
28.07.05 
29.06.06 
05.08.06 
05.09.14 

Posiadanie przeglądu 
ekologicznego. 
            
Uzyskanie pozwolenia 
zintegrowanego 
do 2007 roku. 

 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

12. 

Prawo wodne 
 

Dz. U. z 2017 
 poz. 1566 
 

 

 

t.j. Dz. U. z 2021 
poz. 2233 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.U.21.1641 

Dz.U.21.2368 

Dz.U.21.2368 

Dz.U.21.2368 

Dz.U.22.88 

Dz.U.22.258 

Dz.U.22.2368 

Dz.U.22.855 

Dz.U.22.1079 

Dz.U.22.1549 

01.01.18 
 
 
 
 

03.12.21 
 

08.12.21 
22.12.21 
31.12.21 
01.01.22 
29.01.22 
04.02.22 
01.03.22 
21.04.22 
04.06.22 
09.08.22 

 

 
Posiadanie pozwolenia  
wodnoprawnego. 
                 
Kompletowanie 
dokumentacji podczas 
realizacji nowych 
inwestycji. 
 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania 
dokumentów 

 

 
Z 
 
 

13. 

O zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym 
odprowadzaniu 
ścieków 
 

Dz. U. z 2001 
Nr 72, poz. 747 
 
 
t.j. Dz. U. z 2020 
poz. 2028 

 

 

 

 

 

 

Dz.U.22.1549 

 

14.01.02 
 
 
 

17.11.20 
 

09.08.22 

Ocena zgodności 
dokonywana podczas 
kompletowania 

  dokumentacji przy 
  realizacji prac 

remontowo - 
inwestycyjnych . 

 
Z 

14. 

O planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Dz. U. z 2003 
Nr 80, poz. 717 
 
 
t.j. Dz.U. z 2022 
poz. 503 

 

 

 

 

 

 

 

11.07.03 
 
 
 

02.03.22 
 
 

 
Kompletowanie 
dokumentacji podczas 
realizacji nowych 
inwestycji. 
 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
realizacji inwestycji. 

 
Z 
 

15. 

Ustawa  o recyklingu 
pojazdów wycofanych 
z eksploatacji. 

Dz. U z 2005  
Nr 25 poz. 202 
 
t.j. Dz. U. 2020 
poz. 2056 

 
 
 
 
 
 
Dz.U.20.1517 
 

14.03.05. 
 
 
 

20.11.20 
 

04.09.22 
 

Przekazywanie 
pojazdów będących 
własnością 
przedsiębiorstwa a 
wycofanych z 
eksploatacji  do stacji 
demontażu pojazdów. 
 
30 dni od otrzymania 
zaświadczenia o 
demontażu pojazdu lub o 
przyjęciu pojazdu do 
utylizacji należy wystąpić 
z wnioskiem o 
wyrejestrowanie 
pojazdów. 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

16. 

Ustawa o 
zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich 
naprawie. 

Dz. U. z 2007. 
Nr 75, poz. 493 
 
 
t. j. Dz. U z 2020 
poz. 2187 

 

 

 
 
 
 
 

30.04.07 
 
 
 

08.12.20 
 

Zapobieganie szkodom, 
które mogłyby powstać 
wskutek świadczenia 
usług w zakresie 
zbierania oraz transportu 
odpadów oraz w skutek 
eksploatacji RZUOK w 
Machnaczu. 
 
Obowiązek 
powiadamiania WIOŚ  o 
zaistniałej szkodzie. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na bieżąco 
podczas wystąpienia 
danej sytuacji – zapisy. 

 
Z 

17. 

Ustawa o nawozach i 
nawożeniu 

Dz. U. z 2007 
Nr 147, poz. 1033 
 
 
 
t.j. Dz.U. z 2021 
poz. 76 

 

 

 
 
 
 
 
Dz.U.20.1069 
Dz.U.22.1370 

15.11.07 
 
 
 

 
13.01.21 

 
01.08.21 
07.07.22 

Obowiązek badania 
kompostu, lub środków 
wspomagających 
uprawę roślin  w 
zakresie określonym w 
ustawie. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na bieżąco 
podczas wystąpienia 
danej sytuacji – zapisy 

 
Z 

18. 

Ustawa o 
udostępnieniu 
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 
 
t.j. Dz. U z 2022 r 
poz. 1029 

 

 

 

 
 
Dz.U.22.1260 
Dz.U.22.1261 
 

 

 

15.11.08 
 
 

16.05.22 
 

29.06.22 
29.06.22 

Kompletowanie 
dokumentacji podczas 
realizacji nowych 
inwestycji na etapie 
ubiegania się o decyzję 
środowiskową 
- raport oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko, 
 
 
Ocena zgodności 
realizowana podczas 
weryfikacji dokumentów. 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

19. Ustawa o bateriach i 
akumulatorach 

Dz. U z 2009 
Nr 79 poz. 666 
 
 
 
t.j. Dz. U z 2022 
poz. 1113 
 

 

 

 

 

 

 

12.06.09. 
 
 

 

 

26.05.22 

Zbieranie zużytych 
baterii i akumulatorów, 
prowadzenie ewidencji w 
powyższym zakresie, 
zorganizowanie miejsc 
odbioru powyższych 
odpadów. 
 
Przekazywanie zużytych 
baterii i akumulatorów 
przenośnych do punktu 
odbioru - zakładów 
przetwarzania   
 
Przekazywanie zużytych 
akumulatorów 
samochodowych 
sprzedawcy 
detalicznemu, zakładowi 
prowadzącemu punkt 
wymiany baterii 
samochodowych lub do 
zakładu przetwarzania 
baterii samochodowych 
 
Ocena zgodności 
realizowana podczas 
realizacji powyższych 
zadań. 

 
Z 

20. Ustawa o systemie 
zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych i 
innych substancji 

Dz. U z 2009 
Nr 130 poz. 1070 
 
 
t.j. Dz. U z 2022 
poz. 673 

 

 

 

 

 

 

18.09.09 
 
 
 
 

25.03.22 

Kompletowanie 
dokumentacji podczas 
realizacji nowych 
inwestycji na etapie 
ubiegania się o decyzję 
środowiskową 
- raport oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko, 
- Wykonywanie 
pomiarów wielkości 
emisji, oraz 
sporządzanie 
sprawozdań  

 
Z 

21. Prawo geologiczne i 
górnicze 
 
 
 

Dz.U. z 2011 
Nr 163, Poz. 981 
 
t.j. Dz. U. z 2022 
poz. 1072 

 
 
 

 

Dz.U.22.1261 

01.01.12 
 

 
20.05.22 
29.06.22 

Kompletowanie 
dokumentacji 
geologicznej podczas 
przygotowywania 
dokumentacji 
projektowej przy 
realizacji nowych 
inwestycji.  

 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

22. Ustawa 
o przewozie towarów 
niebezpiecznych 

Dz. U. z 2011 
Nr. 227, poz. 
1367 
 
t.j. Dz. U. z 2021 
poz. 756 

 

 

 
 
 
 
Dz.U.22.209 
 

01.01.12 
 
 

 

23.04.21 
 
01.03.22 

Zapewnienie 
odpowiednich środków 
technicznych do 
przewozu odpadów 
niebezpiecznych. 
 
Właściwe przygotowanie 
pracowników do 
przewozu odpadów 
niebezpiecznych. 
 
Kompletowanie 
właściwej dokumentacji 
do przewozu odpadów 
niebezpiecznych. 

 
Z 

23. O odpadach 
 
 

Dz. U. z 2013 
poz. 21 
 
 
t.j. Dz. U. z 2022 
poz. 699 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Dz.U.22.1250 
 

23.01.13 
 
 
 

29.03.22 
 
14.09.22 
 

 
Posiadanie stosownych  
decyzji w zakresie  
gospodarki odpadowej 
 
Prowadzenie    
  ewidencji  
  ilościowej oraz  
  jakościowej odpadów   
  - na bieżąco 
                  
Dokonywanie  
  zbiorczych zestawień  
  w zakresie ilości i  
  rodzajów odpadów,  
  oraz sposobów  
  postępowania z nimi  
  –  1/ rok.  
                   
Eksploatacja 
składowiska zgodna z  
wytycznymi ustawy –  
aktualizacja instrukcji  
eksploatacji 
składowiska. 

   
Z 

 
 

24. Ustawa o gospodarce 
opakowaniami i 
odpadami 
opakowaniowymi 

Dz.U.2013 poz. 
888 
 
tj. Dz.U. 2020 
poz. 1114 

 
 
 
 
Dz.U.19.1403 
Dz.U.21.2151 
 
 

06.08.13  
 
 
26.06.20. 
01.01.22 
01.01.22 

Ocena zgodności 
realizowana podczas 
sporządzania  
dokumentów 

 
Ustalenie i pobieranie 

opłaty recyklingowej za 
torby z tworzyw 
sztucznych wydawane 
klientom. 

 
Sporządzenie 

sprawozdania z ilości 
wydanych toreb z 
tworzyw sztucznych 1 
raz na rok 

 

Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

25.  
O zmianie ustawy - 
Prawo ochrony 
środowiska oraz 
niektórych innych 
ustaw 

Dz.U. 2014 poz. 
1101 

 05.09.14 
 

31.12.23 

Świadczenie usług w 
zakresie zbierania i 
zagospodarowania 
odpadów, zgodnie z 
przepisami prawa. 

 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania  
dokumentów 

 

Z 

26. Ustawa o zużytym 
sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym 

Dz. U. z 2015 
poz. 1688 
 
 
 
t.j. Dz. U. z 2022 
poz. 1622 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

01.01.16 
 

 
 
 

02.08.22 
 
 

 
Postępowanie z 
odpadami zgodnie z 
przepisami ustawy. 
 
Prowadzenie ewidencji w 
zakresie zbierania 
odpadów. 
 
Przygotowywanie 
sprawozdania 1 raz na 
rok. 
 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania  
dokumentów 

 
 

 
Z 
 

 

27. Ustawa o systemie 
handlu uprawnieniami 
do emisji gazów 
cieplarniach 

Dz.U. z 2015 poz. 
1223 
 
t.j. Dz. U. z 2022 
poz. 1092 

 
 
 
 
 
Dz.U.22.1576 

09.09.15 
 
 

24.05.22 
 

11.08.22 
 

 
 
 
 
 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania  
dokumentów 

 

Z 

28. Ustawa o zmianie 
ustawy o Inspekcji 
Ochrony 
Środowiska oraz 
niektórych innych 
ustaw 

Dz.U. 2018 poz. 
1479 

 04.08.18 
 
 

31.12.2028 

 
Zakres stosowania jak w 

pkt. 3 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania  
dokumentów 

 

Z 

29. Ustawa. o zmianie 
ustawy - Prawo 
ochrony środowiska 
oraz ustawy o 
odpadach 

Dz.U. 2018 poz. 
1564 

 29.08.18 Zmiany w zakresie 
uznania przedmiotu lub 
substancji za produkt 
uboczny 

 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania  
dokumentów 

 

Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 

/publikacji itp./ 
Zmiany 

Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

30. Ustawa. o zmianie 
ustawy o odpadach 
oraz niektórych 
innych ustaw 

Dz.U. 2018 poz. 
1592 

 
 
Dz.U.19.1579 
 
 

09.05.18 
 

01.09.2019 

Zmiana okresu 
magazynowania 
odpadów do 1 roku 

 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania  
dokumentów 

 

Z 

31. Ustawa. o zmianie 
ustawy o odpadach 
oraz niektórych 
innych ustaw 

Dz.U. 2019 poz. 
1403 

 13.08.19 Zmiany w rejestrze BDO 
 
Podmiot odbierający 

odpady komunalne od 
właścicieli 
nieruchomości 
zobowiązany jest do 
złożenia sprawozdania 
1 raz/rok  

 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania  
dokumentów 

 

Z 

32. Ustawa o zmianie 
ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku 
w gminach oraz 
niektórych innych 
ustaw 

Dz.U. 2019 poz. 
1579 
 
 

 
 
Dz.U.20.568 
Dz.U.20.695 
Dz.U.20.875 
Dz.U.20.2361 
Dz.U.20.2151 
 
 

06.09.19 
 

31.03.20 
18.04.20 
16.05.20 
31.12.20 
01.01.22 

Ograniczenie kodów i 
ilości odpadów 
przyjmowanych na 
PSZOK 
 
Zmiana terminu 
dostosowania decyzji do 
dnia 05.03.2020 r. 
 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
opracowywania 
regulaminu PSZOK 

Z 

33. Ustawa o zmianie 
ustawy o odpadach 
oraz niektórych 
innych ustaw  

Dz.U. 2020 poz. 
150 

 31.01.20 Wzory kart KPO i KPOK 
oraz wzory kart ewidencji 
wystawianych w 
systemie BDO 
 
Ocena zgodności 
realizowana podczas 
realizacji 

Z 

34. Ustawa 
z dnia 17 grudnia 
2020 r. 
o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości 
i porządku w 
gminach oraz 
niektórych innych 
ustaw  
 

Dz. U. 2020 poz. 
2361 

 31.12.2020 - zapewnienie 
właściwych poziomów 
odzysku odpadów, 
- określenie poziomów 
odzysku za 2020 rok, 
- stosowanie właściwego 
sposobu wyliczania 
poziomów odzysku i 
recyklingu. 
 
Ocena zgodności 

realizowana podczas 
sporządzania  
dokumentów 
sprawozdawczych 

 
 

Z 
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Rozporządzenia: 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

1. 

Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

Dz. U. z 1997  
Nr 129, poz. 844 
 
 
t.j. Dz. U. z 2003 
Nr 169, poz. 1650 

 

 

 

 

 

Dz.U.07.49.330 
Dz.U.08.108.690 
Dz.U.11.173.1034 
Dz.U.21.2088 
 

24.04.98 
 
 
 
 

21.06.07 
09.07.08 
06.09.11 
20.11.21 

Zapewnienie 
bezpiecznych 
warunków pracy na 
wszystkich 
stanowiskach 
pracy. 
 
Wyposażenie 
zakładu w 
niezbędne 
infrastrukturę w 
zakresie BHP. 
 
Dokonywanie 
bieżących kontroli 
warunków pracy w 
zakładzie. 

 

 
Z 
 
 

2. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska 

Dz. U. z 2003 
Nr 5, poz. 58 
 
t.j. Dz. U. z 2021 
poz. 1555 

 

 
 

01.02.03 
 
 
25.08.21 
 

Powiadamianie 
odpowiednich 
służb w przypadku 
wystąpienia awarii 
określonych w 
przepisach. 
   
Ocena zgodności 
dokonywana po 
wystąpieniu 
incydentu 
– zapisy w formie 
protokołów 

 
Z 
 
 

3. 

Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
sposobu ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Dz. U. z 2003,  
Nr 164,  
poz. 1588 

 

 
 
Dz.U.21.2399 

 

 

27.09.03 
 
 

03.01.22 

 
Kompletowanie 
właściwej 
dokumentacji z 
chwilą realizowania 
nowych inwestycji. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas 
realizacji inwestycji 
na podstawie 
weryfikacji 
dokumentów. 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

4. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania  
i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

Dz. U. z 2004  
Nr 71, poz. 649 

 

 
Dz.U.10.162.1089 

06.05.04 
 

18.09.10 

Wykonywanie 
oceny stanu 
wyrobów 
azbestowych w 
terminach 
wynikających z ich 
oceny. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
podstawie zapisów 
z ww oceny z 
chwilą 
przygotowywania 
dokumentów. 

 

 
Z 

5. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów 

Dz. U.  z 2005 
Nr 216, poz. 1824 

 
 
 

15.11.05 Analizowanie 
dokumentów 
podczas zlecania 
usługi usuwania 
azbestu na 
budynkach 
będących 
własnością Spółki 

 
Z 

6. 

Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

Dz. U. z 2006  
Nr 136, poz. 964 
 
tj. Dz.U. 2016 
poz. 1757 

 

 

 

 

16.08.06 
 
 
25.10.16 

Kontrola ścieków 
wprowadzanych do 
urządzeń 
kanalizacyjnych raz 
na rok  

 
Z 
 

7. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich 
usytuowanie. 

Dz. U. z 2007 
Nr 86 poz. 579 

 16.06.07 
 
 
 
20.09.24 

Utrzymanie 
właściwego stanu 
technicznego 
zbiornika na wody 
opadowe oraz 
odcieki oraz wylotu 
ścieków 
deszczowych do 
zbiornika 
ziemnego. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas realizacji 
inwestycji – 
weryfikacja 
dokumentacji oraz 
podczas 
okresowych 
kontroli z zakresu 
BHP i 
 P. poż. 

 

 
Z 



Materiał opracowany przez 

 PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 
 

 

 

 

13/28 

L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

8. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi 

Dz. U. z 2009  
Nr 104 poz. 868  

 02.10.09 - sporządzanie 
raportów z 
odkażania 
pojemników, 
pojazdów oraz 
narzędzi 
używanych przy 
odbiorze odpadów 
komunalnych, 
- sporządzanie 
raportów z 
przeglądów taboru, 
napraw, awarii i 
konserwacji 
sprzętu, 
- Przydział środków 
ochrony 
indywidualnej dla 
pracowników, 
- stworzenie 
warunków bhp w 
szatniach, 
magazynach, 
- sporządzenie 
wykazu prac 
wykonywanych 
przez dwie osoby, 
 - oznakowanie 
stref pożarowych. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco podczas 
przygotowywania 
ww dokumentów. 
 

 
Z 

9. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu 
przedkładania marszałkowi 
województwa informacji o 
występowaniu substancji 
stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska. 

Dz. U. z 2009  
Nr 124 poz. 1033 
 
t.j. 
Dz. U. 2015 poz. 
1450 

 

 
 

21.08.09 
 
 

 

23.09.15 

Przekazywanie 
informacji 
dotyczących ilości i 
miejsc 
występowania 
azbestu. 

 
Z 

10. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu 

Dz. U z 2010 
Nr 16 poz. 87 

 03.02.10 Kontrola 
dokumentów  
i parametrów 
technicznych nowo 
realizowanych 
inwestycji. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana z 
chwilą weryfikacji 
dokumentacji 
budowlanej oraz 
podczas ubiegania 
się o uzyskanie 
stosownych 
zezwoleń. 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

11. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
sporządzania projektu planu 
zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000  

Dz. U. z 2010 
Nr 34, poz. 186 

 
 
 
Dz.U.12.506 
Dz.U.17.2310 
 

23.03.10 
 
 

26.05.12 
14.03.18 

Kompletowanie 
stosownej 
dokumentacji  
w trakcie realizacji 
nowych inwestycji 
oraz ubiegania się 
o uzyskanie 
środków 
pomocowych na 
realizacje 
inwestycji. 
 
Ocena zgodności 
Dokonywana na 
podstawie 
weryfikacja 
dokumentacji 
inwestycyjnej. 

 
Z 

12. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie sporzą-
dzania projektu planu ochrony 
dla obszaru Natura 2000  

Dz. U.  z 2010 Nr 
64,poz. 401 

 
 
Dz.U.12.507 
Dz.U.17.2311 

05.05.10 
 

26.05.12 
28.12.17 

Kompletowanie 
stosownej 
dokumentacji  
w trakcie realizacji 
nowych inwestycji 
oraz ubiegania się 
o uzyskanie 
środków 
pomocowych na 
realizacje 
inwestycji. 
 
Ocena zgodności 
Dokonywana na 
podstawie 
weryfikacja 
dokumentacji 
inwestycyjnej. 

 
Z 

13. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, 
a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do 
uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000  

Dz. U. z 2010 
Nr 77, poz. 510 
 
 
 
 
t.j. Dz. U. z 2014 
poz. 1713 

 
 
 

25.05.10 
 
 
 
 
 

04.12.14 

Kompletowanie 
stosownej 
dokumentacji  
w trakcie realizacji 
nowych inwestycji 
oraz ubiegania się 
o uzyskanie 
środków 
pomocowych na 
realizacje 
inwestycji. 
 
Ocena zgodności 
Dokonywana na 
podstawie 
weryfikacja 
dokumentacji 
inwestycyjnej. 

 
Z 



Materiał opracowany przez 

 PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 
 

 

 

 

15/28 

L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

14. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
szczegółowych sposobów i 
form składania informacji o 
kompensacji przyrodniczej 

Dz. U.  z 2010  Nr 
64, poz. 402 

 20.04.10 Kompletowanie 
stosownej 
dokumentacji  
w trakcie realizacji 
nowych inwestycji 
oraz ubiegania się 
o uzyskanie 
środków 
pomocowych na 
realizacje 
inwestycji. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
podstawie 
weryfikacja 
dokumentacji 
inwestycyjnej. 

Z 

15. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja 
wymaga zgłoszenia  
 

Dz. U z 2010 
Nr 130 poz. 880 
 
 
t.j. Dz.U. 19 poz. 
1510 

 

 
01.01.11 

 
 
 

12.08.19 

Weryfikacja 
dokumentacji 
dokonywana 
podczas 
realizacji inwestycji 

 
Z 

16. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
przypadków, w których 
wprowadzanie gazów lub pyłów 
do powietrza z instalacji nie 
wymaga pozwolenia 

Dz. U z 2010 
Nr 130 poz. 881 

 01.01.11 Weryfikacja 
dokumentacji 
dokonywana 
podczas 
realizacji inwestycji 

 
Z 

17. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki w sprawie 
wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest. 

Dz. U z 2011 
Nr 8, poz. 31 

 26.01.11 Wykonanie 
pomiarów stężeń 
azbestu w  
powietrzu - 1/rok 
  
Przygotowywanie 
corocznej 
aktualizacji  
informacji o  
wyrobach  
zawierających  
azbest w terminie 
do 31 stycznia 
każdego  
roku. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana jest z 
chwilą 
wykonywania 
powyższych 
czynności. 

  
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

18. 

Rozporządzenie Ministra 
zdrowia w sprawie badań i 
pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy 
 
 

Dz. U. z 2011 
 Nr 33, 
poz. 166 

 

 

 

Dz.U.19.1995 

03.03.11 
 
 

05.11.19 

Wykonywanie 
pomiarów 
czynników 
szkodliwych na 
poszczególnych 
stanowiskach 
pracy. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco przy 
otrzymywaniu  
wyników z 
jednostki  
pomiarowej. 
 

 
Z 

19. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie kryteriów 
zaliczania odpadów 
wydobywczych do odpadów 
obojętnych   

Dz. U. z 2011 
Nr 175, poz. 1048 

 09.09.11 Ocena zgodności 
w zakresie 
zagospodarowania 
poszczególnych 
rodzajów odpadów. 

Z 

20. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
podziemnych składowisk 
odpadów. 

Dz. U. z 2011 
Nr 298, poz. 1771 

 15.01.12 Przestrzeganie 
zasad właściwej 
eksploatacji 
składowiska. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana jest 
podczas przeglądu 
systemu przy 
analizie wszystkich 
procesów. 
 

Z 

21. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

Dz. U. z 2013 
poz. 122 

 09.02.13 
 

Dostosowanie 
wyposażenia, 
pojazdów i bazy 
magazynowo-
transportowej do 
wymagań 
stawianych 
podmiotom 
odbierającym 
odpady komunalne 
od właścicieli 
nieruchomości.  

Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

22. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
składowisk odpadów 

Dz. U.  z 2013  
poz. 523 

 
 
Dz.U.21.673 

17.05.13 
 

13.05.21 

Prowadzenie 
prawidłowej 
eksploatacji 
składowiska. 
 
Prowadzenie 
monitoringu 
składowiska 
 
Prowadzenie 
rekultywacji 
składowska 
 
Ocena zgodności 
prowadzona na 
bieżąco podczas 
przygotowywania 
sprawozdań oraz 
podczas 
opracowania 
wniosków na 
eksploatację 
składowiska. 

 
Z 

23. 

Rozporządzenie 
Ministra Środowiska 
w sprawie stwierdzania 
kwalifikacji w zakresie 
gospodarowania odpadami 

Dz. U. z 2013 
poz. 1186 
 

 22.10.13 Posiadanie 
stosownych 
kwalifikacji przez 
osobę 
zarządzającą 
składowiskiem 
 

 
Z 

24. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie rodzajów 
instalacji mogących 
powodować znaczne 
zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska 
jako całości 

Dz. U z 2014 r 
poz. 1169 

 05.09.14 Kompletowanie 
właściwej  
dokumentacji 
podczas 
realizacji nowych 
inwestycji 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas 
przygotowywania 
dokumentacji. 

 
Z 

25. 

Rozporządzenie 
Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku 
 

Dz.U.2007 Nr 120 
poz. 826 
 
 
 
 
 
t.j. Dz. U. z 2014, 
poz. 112 

 05.07.07 
 
 
 
 
 
 

22.01.14 

Ocena zgodności 
dokonywana 1 x na 
dwa lata podczas 
kontroli wyników 
pomiarów hałasu 
zgodnie z 
zasadami 
prowadzenia 
monitoringu na 
terenie RZUOK w 
Machnaczu 
określonymi w 
pozwoleniu 
zintegrowanym 

 
Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

26. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wysokości opłat rejestracyjnych 

Dz. U. z 2014 
poz. 1183 

 05.09.14 Wnoszenie opłaty 
rejestracyjnej 
podczas składania 
wniosku w zakresie 
uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego 
lub innych 
pozwoleń 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas 
przyjmowania 
odpadów do 
przetwarzania 

Z 

27. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być 
składowane w sposób 
nieselektywny  

Dz. U. z 2015 
poz. 110 

 

 

 

23.01.15 Przestrzeganie 
zasad 
selektywnego 
oraz 
nieselektywnego 
systemu 
składowania 
odpadów na 
składowisku w 
RZUOK .  
 
Ocena zgodności 
dokonywana raz 
w miesiącu 
podczas 
opracowywania 
zestawienia o 
ilości i rodzajach 
odpadów 
umieszczanych 
na składowisku. 

 
Z 

28. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie odzysku 
odpadów poza instalacjami i 
urządzeniami. 

Dz. U z 2015 
poz. 796 

 27.06.15 Analizowanie 
możliwości 
wykorzystania 
odpadów jako 
materiału 
eksploatacyjnego 
zgodnie z 
regulacjami 
prawnymi. 
  
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco z chwilą 
przyjęcia odpadów 
do RZUOK. 

 
Z 



Materiał opracowany przez 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

29. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
dokumentów potwierdzających 
odrębnie odzysk i odrębnie 
recykling 

Dz. U. z 2015  
poz. 278 

 28.02.15 
 
01.01.22 

Stosowanie 
właściwych 
formularzy 
potwierdzających 
odzysk oraz 
recykling przy 
obrocie odpadami. 
 
Opracowywanie 
wniosków dla 
odbiorców 
surowców 
wtórnych o 
wystawienie 
dokumentów DPO i 
DPR raz na 
kwartał. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas 
przygotowywania 
dokumentów. 

 

 
Z 
 

30. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie procesu 
odzysku R10 

Dz. U. z 2015 
poz. 132 

 24.01.15 Ocena zgodności 
Dokonywana 
Podczas 
Sporządzania 
dokumentów w 
zakresie uzyskania 
zezwolenia na 
prowadzenie 
działalności w 
zakresie 
zagospodarowania 
poszczególnych 
rodzajów odpadów. 

 
Z 

31. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki w sprawie 
dopuszczenia odpadów do 
składowania na składowisku 
danego typu 

Dz. U. z 2015 
poz. 1277 

 
 
 

16.09.15 Analizowanie  
dokumentów  na 
bieżąco w trakcie 
przyjmowania 
odpadów na 
składowisko: 
- weryfikacja kart 
  charakterystyki, 
- weryfikacja 
testów 
   zgodności 
- pobieranie  
i magazynowanie 
próbek  odpadów 
 

Z 



Materiał opracowany przez 

 PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

32. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu 
i formy sporządzania 
wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami oraz 
wzoru planu inwestycyjnego 

Dz. U. z 2015  
Poz. 1016 

 06.08.15 Wytyczne do 
sprzędzenia 
wojewódzkiego 
planu gospodarki 
odpadami oraz 
planu 
inwestycyjnego 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas 
przygotowywania 
ww dokumentów 

Z 

33. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
szczegółowego postępowania z 
olejami odpadowymi 

Dz. U. z 2015 
poz. 1694 

 01.01.16 Przestrzeganie 
zasad właściwego 
magazynowania 
olejów 
odpadowych 
wytwarzanych w 
przedsiębiorstwie. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas 
przygotowywania 
ww dokumentów 

Z 

34. 

 
Rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych wymagań dla 
transportu odpadów 

 
Dz. U. z 2016 
poz. 1742 

  
24.01.18 

 
Dostosowanie 
środków transportu 
do realizacji usług 
polegających na 
transporcie 
odpadów. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
będzie na bieżąco 
z chwilą 
opracowywania 
trasówek dla 
poszczególnych 
gmin. 
 
 

 
Z 

35. 

Rozporządzenie w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi 

Dz. U. z 2016 
poz. 1395 

 05.09.16 Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas realizacji 
inwestycji oraz 
podczas 
przygotowywania 
wniosku o zmianę 
pozwolenia 
zintegrowanego  

Z 



Materiał opracowany przez 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

36. 

Rozporządzenie w sprawie w 
sprawie szczegółowego 
zakresu informacji zawartych w 
raporcie oraz sposobu jego 
wprowadzania do Krajowej 
bazy o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych 
substancji 

Dz.U. z 2016  
poz. 1877 

 23.11.16 Wprowadzanie 
danych do krajowej 
bazy o emisji 

gazów 
i substancji do 
atmosfery 
realizacja 1/rok 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas 
przygotowywania 
ww dokumentów 
 

Z 

37. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
poziomów ograniczenia 
składowania masy odpadów 
komunalnych ulegając 
biodegradacji 

Dz.U. z 2017 poz. 
2412 

 31.12.17 Wykonanie 
sprawozdań 
półrocznych dla 
gmin  
 
Wyliczenie 
ograniczenia 
składowania masy 
odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
 
Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas 
przygotowywania j 
dokumentacji 
sprawozdawczej 

Z 

38. 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie 
jednostkowych stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska 

Dz.U. z 2017 poz. 
2490 

 01.01.18 Uiszczanie opłat 
środowiskowych do 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
za korzystanie ze 
środowiska. 
Przygotowywanie 
aneksów do umów 
dla klientów, którzy 
sami wożą śmieci 
do RZUOK. 
Opracowywanie 
nowych cenników 
za przyjmowanie 
odpadów na 
składowisko. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów o 
których mowa 
wyżej. 

Z 



Materiał opracowany przez 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

39. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wysokości stawek opłaty 
rejestracyjnej oraz opłaty 
rocznej 

Dz.U. z 2018 poz. 
184 

 24.01.18 Opłata roczna za 
Bazę danych o 
produktach i 
opakowaniach oraz 
gospodarce 
odpadami. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

40. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
sposobu nadawania numeru 
rejestrowego podmiotom 
wpisywanym do rejestru 
prowadzonego w ramach 
BDO 

Dz.U. 2018 poz. 
1807 

 09.10.18 Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

41. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wzorów formularzy 
sprawozdań w zakresie 
sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz 
zużytego sprzętu za rok 
2018 

Dz.U. 2018 poz. 
2326 

 28.12.18 Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

42. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wzoru formularza 
sprawozdania o produktach 
w opakowaniach, 
opakowaniach i o 
gospodarowaniu odpadami 
opakowaniowymi za rok 
2018 

Dz.U. z 2018 poz. 
2526 

 01.01.19 Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

43. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska. w sprawie 
wysokości stawek 
zabezpieczenia roszczeń 

Dz.U. z 2019 poz. 
256 

 12.02.19 Określenie 
maksymalnych 
mas odpadów 
magazynowanych 
wraz z 
zabezpieczeniem 
roszczenia za 
każdy Mg 
magazynowanych 
odpadów. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 



Materiał opracowany przez 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

44. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wzoru zbiorczego 
sprawozdania o produktach 
w opakowaniach, 
opakowaniach i o 
gospodarowaniu odpadami 
opakowaniowymi za rok 
2018 

Dz.U. z 2019 poz. 
513 

 19.03.19 Określenie wzoru 
sprawozdania o 
gospodarce 
odpadami 
opakowaniowymi 
za rok 2018 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

45. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
wzorów formularza 
rejestrowego, formularza 
aktualizacyjnego i 
formularza o wykreśleniu z 
rejestru prowadzonego w 
ramach Bazy danych o 
produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce 
odpadami 

Dz.U. 2019 poz. 
919 

 17.05.19 Zmiana wzoru 
formularza 
rejestracyjnego i 
aktualizacyjnego w 
BDO 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

46. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
wizyjnego systemu kontroli 
miejsca magazynowania lub 
składowania odpadów 

Dz.U. 2019 poz. 
1755 

 17.12.19 Wymagania dla 
prowadzenia 
wizyjnego systemu 
kontroli miejsca 
magazynowania 
lub składowania 
odpadów 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

47. 

Rozporządzenie 
Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko  
 

Dz.U.2019 poz. 
1839 

 
 
Dz.U.22.1071 

26.09.19 
 

04.06.22 

Ocena zgodności 
dokonywana 
podczas 
realizacji 
inwestycji. 
 
Opracowanie 
raportu 
oddziaływania 
inwestycji na 
środowisko lub KIP 
 

Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

48. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 
11 października 2019 roku w 
sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu jednolitych 
części wód podziemnych 

Dz.U. z 2019, 
poz. 2148 

 08.11.19 Określenie 
wartości 
granicznych 
elementów 
fizykochemicznych 
stanu wód 
podziemnych 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

49. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu w sprawie 
szczegółowych stawek opłat 
produktowych dla 
poszczególnych produktów 

Dz.U. 2019 poz. 
2485 

 01.01.20 Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

50. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu w sprawie rodzajów 
odpadów i ilości odpadów, 
dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia 
ewidencji odpadów. 

Dz.U. 2019 poz. 
2531 

 01.01.20 Wskazanie 
rodzajów i ilości 
odpadów dla 
których nie ma 
prowadzenia 
ewidencji 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

51. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu w sprawie 
warunków uznania odpadów 
za posiadające właściwości 
zakaźne oraz sposobu 
ustalania tych właściwości 

Dz.U. 2020 poz. 3  01.06.20 Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

52. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu w sprawie katalogu 
odpadów 

Dz.U. 2020 poz. 
10 

 06.01.20 Określenie kodów 
odpadów na 
grupy, podgrupy w 
zależności od 
źródła ich 
powstawania  
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

53. 

Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie 
wymagań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, 
jakie mają spełniać obiekty 
budowlane lub ich części 
oraz inne miejsca 
przeznaczone do zbierania, 
magazynowania lub 
przetwarzania odpadów 

Dz.U. 2020 poz. 
296 

 04.03.20 Wymagania w 
zakresie ochrony 
przeciwpożarowej 
jakie mają spełniać 
obiekty budowalne 
przeznaczone do 
zbierania, 
magazynowania 
lub przetwarzania 
odpadów. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

54. 

Rozporządzenie 
Ministra Klimatu 
w sprawie sposobu ustalania 
wartości wskaźnika hałasu 
LDWN  
 

Dz.U.2020 poz. 
1018 

 09.06.20 Ocena zgodności 
Dokonywana 
podczas 
realizacji 
inwestycji. 
 

Z 

55. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu w sprawie 
funkcjonowania Bazy 
danych o produktach i 
opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami 

Dz.U. 2020 poz. 
1071 

 23.06.20 Określenie 
elektronicznego 
dostępu do BDO 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 

Z 

56. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu w sprawie sposobu 
obliczenia wysokości sumy 
gwarancyjnej 

Dz.U. 2020 poz. 
1472 

 05.09.20 Sposób obliczania 
sumy gwarancyjnej 
w przypadku 
wywozu odpadów 
poza teren kraju 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
przygotowywania 
dokumentów 
 

Z 

57. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu  
w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł 
spalania paliw oraz 
urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów   
 

Dz.U.2020. poz. 
1860 

 22.10.2020 Wykonywanie 
pomiarów emisji 
zanieczyszczeń do 
atmosfery  
– 1 x / rok                                                                   
/dot. hałasu oraz 
wód opadowych 
odprowadzanych 
do zbiornika 
ziemnego/ 
 
Kontrola wyników 
z chwilą 
otrzymania 
wyników. 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

58. 

Rozporządzenie 
Ministra Klimatu  
w sprawie szczegółowych 
wymagań dla 
magazynowania odpadów 
 

Dz.U.2020.1742  01.01.21 Stosowanie 
prawidłowego  
sposobu 
magazynowania 
odpadów, 
 
Zapewnienie 
właściwych 
warunków 
obiektowych  
w zakresie  
magazynowania 
odpadów, 

 
Stosowanie 
właściwego 
oznaczenia 
podczas  
magazynowania 
odpadów 
 
Właściwe 
wyposażenie 
pomieszczeń 
magazynowych 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
planowania i 
realizacji usług 

 

Z 

59. 

Rozporządzenie 
Ministra Klimatu  
I Środowiska w sprawie 
rodzajów wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z 
eksploatacja instalacji lub 
urządzenia i innych danych 
oraz terminów i sposobu ich 
prezentacji 

Dz.U. 2020 poz. 
2405 

 01.01.21 Określenie 
rodzajów wyników 
pomiarów w 
związku z 
eksploatacja 
instalacji 
 
Formy 
przedkładania 
wyników 
 
Układy 
przekazywania 
wyników 
 
Terminy i sposób 
prezentacji danych 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
planowania i 
realizacji usług 

 

Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

60. 

Rozporządzenie 
Ministra Klimatu i 
Środowiska  
w sprawie sposobu 
selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów 
 

Dz. U.2021 poz. 
906 

 17.05.2021 Zapewnienie 
odbioru właściwych 
rodzajów odpadów 
zbieranych 
selektywnie, 
 
Stosowanie 
właściwych  
urządzeń do 
zbierania frakcji 
segregowanych, 
 
Zachowanie 
terminu do 
01.07.2022 na 
dostosowanie 
pojemników na 
frakcje 
segregowane 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
planowania i 
realizacji usług 

Z 

61. 

Rozporządzenie 
Ministra Klimatu i 
Środowiska  
w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji 

DZ.U. 2021 poz. 
1710 

 
 
 
Dz.U.22.614 

20.09.2021 
 
 

16.04.22 

Wymagania i 
częstotliwość dla 
pomiarów emisji  
pyłów, LZO i 
hałasu 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
planowania i 
realizacji usług 

Z 

62. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 
w sprawie sposobu i 
obliczania poziomów 
przygotowania do 
ponownego użycia i 
recyklingi odpadów 
komunalnych 

Dz. U.2021 poz. 
1530 

 04.09.21 Obliczenie 
poziomu 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i recyklingu 
 
 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
planowania i 
realizacji usług 

 

Z 



Materiał opracowany przez 

 PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 
 

 

 

 

28/28 

L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

63. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu i Środowiska w 
sprawie szczegółowych 
warunków zaliczania masy 
odpadów opakowaniowych 
do poddanych recyklingowi 

Dz.U.2021 poz. 
2365 

 01.01.22 Wytyczne dla 
zaliczenia masy 
odpadów 
opakowaniowych 
do masy odpadów 
poddanych 
recyklingowi  
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
planowania i 
realizacji usług 

 

Z 

64. 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu i Środowiska w 
sprawie danych objętych 
Krajowym rejestrem 
Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń 

Dz.U. 2022 poz. 
455 

 
 
 
Dz.U.22.606 

24.02.22 
 
 

16.03.22 

Wzór 
sprawozdania dla 
przekroczenia 
wartości 
progowych dla 
uwalniania i 
transferu 
zanieczyszczeń 
oraz transferu 
odpadów 
 
Warunki, forma, 
tryb oraz sposób 
przekazania 
sprawozdania 
  
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco  podczas 
planowania i 
realizacji usług 
 

Z 

 

 

 


