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USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:
1) zasady u˝ywania oraz obrotu substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà, zwanymi dalej „substancjami kontrolowanymi”, oraz produktami,
urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi te substancje;
2) obowiàzki podmiotów u˝ywajàcych lub dokonujàcych obrotu substancjami kontrolowanymi oraz
produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi te substancje;
3) organy i jednostki w∏aÊciwe w sprawach post´powania z substancjami kontrolowanymi.
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych,
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
oraz z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej.

2. Zasady stosowania produktów oraz eksploatacji
urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane na statkach morskich oraz organy administracji w∏aÊciwe w tych sprawach okreÊlajà odr´bne przepisy.
Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) obrót — zbycie lub przekazanie substancji kontrolowanej kolejnemu podmiotowi lub osobie;
2) u˝ywanie substancji kontrolowanej — produkcj´,
przywóz, wywóz, wprowadzanie do obrotu, stosowanie, odzysk, recykling, regeneracj´ lub unieszkodliwianie substancji kontrolowanych w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczàcych substancji kontrolowanych2);
3) u˝ywanie produktów, urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane — przywóz, wywóz, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie
produktów oraz eksploatacj´ urzàdzeƒ i instalacji
zawierajàcych substancje kontrolowane.
———————
2)

Rozporzàdzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca
2000 r. w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000).

Dziennik Ustaw Nr 121

— 8539 —

Art. 3. 1. Do post´powania z substancjami kontrolowanymi stosuje si´ przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczàce substancji kontrolowanych2), a tak˝e
postanowienia Konwencji wiedeƒskiej o ochronie
warstwy ozonowej, sporzàdzonej w Wiedniu dnia
22 marca 1985 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 98, poz. 488), oraz
Protoko∏u montrealskiego w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà, sporzàdzonego w Montrealu dnia 16 wrzeÊnia 1987 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 98,
poz. 490 oraz z 2001 r. Nr 44, poz. 490, 492 i 494).
2. Do substancji kontrolowanych oraz produktów,
urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych te substancje, b´dàcych odpadami, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628,
z póên. zm.3)).
Art. 4. Ustawa nie narusza przepisów:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên.
zm.4)),
2) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638,
z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 97
i Nr 96, poz. 959)
— w zakresie dotyczàcym substancji kontrolowanych oraz produktów, urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych te substancje.
Rozdzia∏ 2
Obowiàzki podmiotów u˝ywajàcych substancji
kontrolowanych oraz produktów, urzàdzeƒ
i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane
Art. 5. 1. Podmiot u˝ywajàcy substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiàzany do prowadzenia ewidencji substancji
kontrolowanych oraz do przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji raz w roku do dnia 28 lutego
za rok poprzedni wyspecjalizowanej jednostce, upowa˝nionej przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje
w szczególnoÊci:
1) rodzaj substancji kontrolowanej oraz jej nazw´
chemicznà i handlowà;
2) iloÊç u˝ywanej substancji kontrolowanej w poszczególnych miesiàcach;
3) êród∏o pochodzenia substancji kontrolowanej;
4) sposób u˝ywania substancji kontrolowanej.
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1208.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç prowadzenia
tej ewidencji w systemie informatycznym;
2) szczegó∏owy tryb i sposób przekazywania informacji zawartych w ewidencji substancji kontrolowanych, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç sprawnego przekazywania tych informacji;
3) wzory formularzy ewidencji substancji kontrolowanych, uwzgl´dniajàc charakter u˝ywania tych
substancji.
Art. 6. 1. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, urzàdzenia i instalacje zawierajàce substancje kontrolowane
jest obowiàzany do ich oznakowania, a tak˝e do oznakowania pojemników zawierajàcych te substancje.
2. Osoba wykonujàca czynnoÊci polegajàce na obs∏udze technicznej i naprawie urzàdzeƒ ch∏odniczych,
klimatyzacyjnych, gaÊniczych lub innych urzàdzeƒ zawierajàcych substancje kontrolowane jest obowiàzana do ich oznakowania.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób oznakowania produktów, urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane,
a tak˝e pojemników zawierajàcych te substancje,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç ich jednoznacznej
identyfikacji;
2) wzór oznakowania, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc zró˝nicowanie oznakowania w zale˝noÊci od rodzaju substancji kontrolowanej oraz
stopnia zagro˝enia dla warstwy ozonowej, sk∏adu
chemicznego, pochodzenia i przeznaczenia danej
substancji kontrolowanej.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszà ustawà
do oznakowania pojemników zawierajàcych substancje kontrolowane stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.5)).
Art. 7. 1. U˝ytkownik urzàdzeƒ lub instalacji zawierajàcych powy˝ej 3 kg czynnika ch∏odniczego b´dàcego substancjà kontrolowanà jest obowiàzany do za∏o˝enia dla ka˝dego z nich karty obs∏ugi technicznej i naprawy urzàdzenia lub instalacji, zwanej dalej „kartà
urzàdzenia”, zawierajàcej:
1) nazw´ (firm´) albo imi´ i nazwisko oraz siedzib´ albo miejsce zamieszkania, a tak˝e adres u˝ytkownika urzàdzenia lub instalacji;
———————
5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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2) rodzaj urzàdzenia lub instalacji;
3) rodzaj i iloÊç substancji kontrolowanej zawartej
w urzàdzeniu lub instalacji;
4) dat´ ostatniej obs∏ugi technicznej i naprawy urzàdzenia lub instalacji;
5) dane osoby dokonujàcej obs∏ugi technicznej i naprawy urzàdzenia lub instalacji.
2. Kart´ urzàdzenia mogà zak∏adaç osoby posiadajàce Êwiadectwo kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych, zwane dalej „Êwiadectwem kwalifikacji”.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór karty urzàdzenia,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia kompleksowej informacji o substancji kontrolowanej zawartej
w danym urzàdzeniu lub instalacji.
Art. 8. 1. U˝ytkownik urzàdzeƒ, instalacji lub pojemników zawierajàcych substancje kontrolowane jest
obowiàzany do ich u˝ytkowania w sposób zapobiegajàcy emisji substancji kontrolowanych do Êrodowiska.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do procesów i technologii wykorzystujàcych substancje kontrolowane lub w których powstajà te substancje.
3. U˝ytkownik urzàdzeƒ lub instalacji zawierajàcych czynnik ch∏odniczy b´dàcy substancjà kontrolowanà w iloÊci:
1) powy˝ej 3 kg do 30 kg substancji kontrolowanych
— jest obowiàzany do przeprowadzania raz na
12 miesi´cy sprawdzenia szczelnoÊci tych urzàdzeƒ;
2) powy˝ej 30 kg do 300 kg substancji kontrolowanych — jest obowiàzany do przeprowadzania raz
na 6 miesi´cy sprawdzenia szczelnoÊci tych urzàdzeƒ;
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osoba posiadajàca Êwiadectwo kwalifikacji albo podmiot zatrudniajàcy takà osob´.
2. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1, prowadzi
si´ z wykorzystaniem odpowiedniego wyposa˝enia
technicznego.
3. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1,
jest obowiàzany do jej prowadzenia w sposób zapobiegajàcy emisji substancji kontrolowanych do Êrodowiska.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do dzia∏alnoÊci polegajàcej na:
1) wytwarzaniu produktów, urzàdzeƒ i instalacji przy
zastosowaniu substancji kontrolowanych;
2) unieszkodliwianiu substancji kontrolowanych oraz
produktów i urzàdzeƒ zawierajàcych te substancje;
3) unieszkodliwianiu odpadów zawierajàcych substancje kontrolowane.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania
dotyczàce wyposa˝enia technicznego stosowanego
przy wykonywaniu dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci.
Art. 10. 1. Zakazuje si´ sk∏adowania urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, ch∏odniczych lub gaÊniczych zawierajàcych substancje kontrolowane i b´dàcych odpadami
oraz wszelkich urzàdzeƒ b´dàcych odpadami, zawierajàcych substancje kontrolowane jako rozpuszczalniki,
a tak˝e odpadów zawierajàcych substancje kontrolowane, wytworzonych w procesie demonta˝u tych
urzàdzeƒ. Podmiot prowadzàcy sk∏adowisko odpadów
jest obowiàzany odmówiç przyj´cia na sk∏adowisko
tych odpadów.

3) powy˝ej 300 kg substancji kontrolowanych — jest
obowiàzany do przeprowadzania raz na 3 miesiàce sprawdzenia szczelnoÊci tych urzàdzeƒ.

2. Podmiot wytwarzajàcy odpady zawierajàce substancje kontrolowane lub podmiot przyjmujàcy te odpady sà obowiàzane do post´powania z tymi odpadami w sposób zapobiegajàcy emisji substancji kontrolowanych do Êrodowiska.

4. Sprawdzenia szczelnoÊci urzàdzeƒ i instalacji,
o których mowa w ust. 3, mogà dokonywaç wy∏àcznie
osoby posiadajàce Êwiadectwo kwalifikacji.

Rozdzia∏ 3

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania,
jakie muszà byç spe∏nione przy dokonywaniu sprawdzenia szczelnoÊci urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych
powy˝ej 3 kg substancji kontrolowanych, uwzgl´dniajàc parametry techniczne tych urzàdzeƒ oraz bezpieczeƒstwo dokonywanego sprawdzenia.
Art. 9. 1. Dzia∏alnoÊç polegajàcà na obs∏udze technicznej, demonta˝u oraz naprawie urzàdzeƒ i instalacji
zawierajàcych substancje kontrolowane, a tak˝e na
odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu,
regeneracji, przekazywaniu do ponownego u˝ytkowania oraz obrocie tymi substancjami, mo˝e prowadziç

Âwiadectwo kwalifikacji
Art. 11. 1. Âwiadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba
pe∏noletnia, która spe∏nia nast´pujàce warunki:
1) posiada co najmniej wykszta∏cenie zasadnicze zawodowe lub Êrednie;
2) nie zosta∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo
przeciwko Êrodowisku;
3) ukoƒczy∏a kurs poczàtkowy w zakresie substancji
kontrolowanych obejmujàcy szkolenie w zakresie
substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczàcych substancji kontrolowanych, zwany dalej
„kursem poczàtkowym”;
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4) z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisjà egzaminacyjnà powo∏ywanà przez podmiot,
o którym mowa w art. 12 ust. 1.

go, obiektywnego i rzetelnego przygotowania do wykonywania czynnoÊci, o których mowa w art. 7 ust. 2
i art. 9 ust. 1.

2. Âwiadectwo kwalifikacji wydaje podmiot organizujàcy egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 1.
3. Âwiadectwo kwalifikacji jest wa˝ne przez okres
5 lat od dnia jego wydania. Wa˝noÊç Êwiadectwa
kwalifikacji mo˝e byç przed∏u˝ana na kolejne pi´cioletnie okresy.

Art. 13. Podmiot zamierzajàcy prowadziç kurs poczàtkowy oraz kurs uzupe∏niajàcy, a tak˝e zamierzajàcy zaprzestaç prowadzenia tych kursów, jest obowiàzany do poinformowania o tym, w formie pisemnego
zg∏oszenia, ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
w terminie 30 dni przed rozpocz´ciem pierwszego kursu albo zaprzestaniem prowadzenia kursów.

4. Przed∏u˝enia wa˝noÊci Êwiadectwa kwalifikacji
dokonuje podmiot organizujàcy egzamin, o którym
mowa w art. 12 ust. 1, na wniosek osoby zainteresowanej, po ukoƒczeniu przez t´ osob´ kursu uzupe∏niajàcego w zakresie substancji kontrolowanych, zwanego dalej „kursem uzupe∏niajàcym”, i z∏o˝eniu z wynikiem pozytywnym tego egzaminu.

Art. 14. Podmiot organizujàcy egzamin, o którym
mowa w art. 12 ust. 1, jest obowiàzany do poinformowania ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
w formie pisemnego zg∏oszenia, o wydanych Êwiadectwach kwalifikacji oraz o przed∏u˝eniu ich wa˝noÊci
w terminie 14 dni odpowiednio od dnia wydania Êwiadectwa kwalifikacji albo przed∏u˝enia jego wa˝noÊci.

5. Wymagaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 4, w odniesieniu do koniecznoÊci ukoƒczenia kursu, nie stosuje si´ do osób posiadajàcych minimum
Êrednie wykszta∏cenie techniczne.

Art. 15. Kwalifikacje nabyte w innych paƒstwach
cz∏onkowskich sà uznawane na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71,
poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959).

Art. 12. 1. Przeprowadzaç kurs poczàtkowy oraz
kurs uzupe∏niajàcy, a tak˝e organizowaç egzaminy
mogà jednostki organizacyjne szkó∏ wy˝szych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe lub
inne placówki naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne Naczelnej Organizacji Technicznej, do
zakresu dzia∏ania których nale˝y kszta∏cenie lub prowadzenie badaƒ w zakresie substancji kontrolowanych, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Kurs poczàtkowy oraz kurs uzupe∏niajàcy mogà
przeprowadzaç równie˝ inne podmioty ni˝ wymienione w ust. 1, je˝eli ich zakres dzia∏ania obejmuje prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie substancji kontrolowanych.
3. Kurs poczàtkowy i kurs uzupe∏niajàcy obejmujà
zasady post´powania z substancjami kontrolowanymi.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres programu kursu poczàtkowego oraz kursu
uzupe∏niajàcego,
2) sk∏ad oraz regulamin dzia∏ania komisji egzaminacyjnej,
3) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego,

Rozdzia∏ 4
Ograniczenia w obrocie substancjami
kontrolowanymi oraz produktami, urzàdzeniami
i instalacjami zawierajàcymi substancje
kontrolowane
Art. 16. Podmiot dokonujàcy obrotu, w sposób inny ni˝ w zwiàzku z obs∏ugà technicznà lub naprawà
urzàdzenia albo instalacji, jest obowiàzany do zamieszczenia informacji, w prowadzonej przez siebie
ewidencji substancji kontrolowanych, o numerze
Êwiadectwa kwalifikacji osoby lub NIP podmiotu, który nabywa lub otrzymuje substancje kontrolowane.
Art. 17. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zakazuje si´:
1) obrotu produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi chlorofluorow´glowodory (CFC),
z wyjàtkiem nieodzownych zastosowaƒ w rozumieniu Protoko∏u montrealskiego w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà, sporzàdzonego w Montrealu dnia 16 wrzeÊnia 1987 r.;
2) obrotu urzàdzeniami i instalacjami ch∏odniczymi,
klimatyzacyjnymi i pompami ciep∏a zawierajàcymi substancje kontrolowane jako czynniki ch∏odnicze;

5) wzór Êwiadectwa kwalifikacji

3) obrotu spienionymi tworzywami sztucznymi i wyrobami je zawierajàcymi wyprodukowanymi przy
u˝yciu substancji kontrolowanych;

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia przeprowadzania tych kursów przez osoby posiadajàce odpowiednie wykszta∏cenie i kwalifikacje oraz sprawne-

4) rozbudowy urzàdzeƒ i instalacji ch∏odniczych i klimatyzacyjnych z wykorzystaniem substancji kontrolowanych.

4) zakres tematów egzaminacyjnych,
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2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si´
w przypadku przyznania przez Komisj´ Europejskà
ograniczonego czasowo wy∏àczenia na podstawie
przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczàcych substancji kontrolowanych2).
3. Urzàdzenia i produkty, o których mowa w ust. 1,
stanowià odpady w rozumieniu ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Rozdzia∏ 5
Op∏ata za wprowadzanie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej substancji kontrolowanych
Art. 18. Podmiot wprowadzajàcy po raz pierwszy
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) wodorochlorofluorow´glowodory (HCFC), z wyjàtkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji,
2) chlorofluorow´glowodory (CFC), z wyjàtkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
3) bromometan, z wyjàtkiem zastosowaƒ kwarantannowych i przedwysy∏kowych
— zarówno nowe, odzyskane, jak i po regeneracji,
obowiàzany jest do ponoszenia z tego tytu∏u op∏aty
za substancje kontrolowane.
Art. 19. 1. Podstaw´ obliczenia wysokoÊci op∏aty
za substancje kontrolowane stanowi iloÊç substancji
kontrolowanej wprowadzonej do obrotu.
2. Maksymalna wysokoÊç stawki op∏aty za substancje kontrolowane wynosi dwukrotnoÊç stawki
op∏aty za emisj´ substancji CFC do Êrodowiska.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç stawki op∏aty za
substancje kontrolowane, uwzgl´dniajàc ich potencja∏
niszczenia ozonu.
Art. 20. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 18, jest
obowiàzany do sk∏adania marsza∏kowi województwa,
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, rocznego sprawozdania
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za substancje kontrolowane w terminie do dnia 31 marca roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy ta op∏ata.
2. Je˝eli podmiot, o którym mowa w art. 18, nie
ma siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzany do z∏o˝enia
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Marsza∏kowi
Województwa Mazowieckiego.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc zakres niezb´dnych danych oraz koniecznoÊç rzetelnego udokumentowania podstawy obliczenia wysokoÊci op∏aty za substancje kontrolowane.
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Art. 21. 1. Obowiàzek wniesienia op∏aty za substancje kontrolowane powstaje na koniec roku kalendarzowego.
2. Op∏ata za substancje kontrolowane jest wnoszona na odr´bny rachunek bankowy w∏aÊciwego urz´du
marsza∏kowskiego, okreÊlonego w art. 20 ust. 1 i 2, do
dnia 31 marca roku nast´pujàcego po roku, którego
dotyczy ta op∏ata.
Art. 22. 1. Je˝eli podmiot, o którym mowa
w art. 18, nie dokona∏ wp∏aty op∏aty za substancje
kontrolowane w terminie okreÊlonym w art. 21 ust. 2
lub wp∏aci∏ jà w wysokoÊci ni˝szej od nale˝nej, marsza∏ek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkowà op∏at´ za substancje kontrolowane w wysokoÊci
odpowiadajàcej 50 % niewp∏aconej kwoty z tytu∏u
op∏aty za substancje kontrolowane.
2. Termin p∏atnoÊci op∏at, o których mowa w ust. 1,
wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalajàca
wysokoÊç op∏at sta∏a si´ ostateczna.
Art. 23. W sprawach op∏at za substancje kontrolowane stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.6)), z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà marsza∏kowi województwa.
Art. 24. 1. Marsza∏ek województwa jest obowiàzany do przesy∏ania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
gospodarki oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdania zawierajàcego informacj´ o wp∏ywach z tytu∏u op∏aty za
substancje kontrolowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie ujednolicenie przesy∏anych informacji.
Art. 25. 1. Urz´dy marsza∏kowskie gromadzà na
odr´bnych rachunkach bankowych wp∏ywy z tytu∏u
op∏aty za substancje kontrolowane.
2. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane w wysokoÊci 0,5 % stanowià dochód bud˝etu samorzàdu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji nale˝noÊci z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane i obs∏ug´ administracyjnà systemu tej op∏aty.
———————
6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894
i Nr 116, poz. 1205.
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3. Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urz´dów marsza∏kowskich, o których mowa w ust. 2, urz´dy marsza∏kowskie przekazujà w terminie do dnia
30 kwietnia roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy obowiàzek wp∏aty, na odr´bny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki oraz ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia — w zakresie dotyczàcym nieodzownych
zastosowaƒ chlorofluorow´glowodorów (CFC)
w rozumieniu Protoko∏u montrealskiego w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà,
sporzàdzonego w Montrealu dnia 16 wrzeÊnia
1987 r.;

4. Wp∏ywy z tytu∏u dodatkowych op∏at za substancje kontrolowane powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone
o dochody urz´dów marsza∏kowskich urz´dy marsza∏kowskie przekazujà w terminie do dnia 31 grudnia roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy obowiàzek
wp∏aty, na odr´bny rachunek bankowy Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

2) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki — w pozosta∏ym zakresie dotyczàcym
chlorofluorow´glowodorów (CFC);

Art. 26. 1. Ârodki, o których mowa w art. 25 ust. 3
i 4, Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na zadania realizowane przez
gminy i podmioty zwiàzane:
1) ze zbiórkà odpadów zawierajàcych substancje kontrolowane;
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych;
3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych;
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób i kryteria gospodarowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej Êrodkami pochodzàcymi z op∏aty za substancje kontrolowane oraz tryb ich przekazywania do bud˝etów gmin oraz podmiotom, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç uproszczenia
procedur przyznawania tych Êrodków i u∏atwienia korzystania z nich przez zainteresowane gminy i podmioty oraz stopieƒ negatywnego oddzia∏ywania na
Êrodowisko poszczególnych rodzajów substancji
kontrolowanych.
Rozdzia∏ 6
Post´powanie administracyjne w sprawie substancji
kontrolowanych oraz produktów i urzàdzeƒ
zawierajàcych te substancje
Art. 27. 1. Je˝eli przepisy prawa Unii Europejskiej,
dotyczàce substancji kontrolowanych, stanowià o wykonywaniu czynnoÊci przez w∏aÊciwe w∏adze paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, czynnoÊci te wykonuje minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wykonujà:

3) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki — w zakresie dotyczàcym wodorobromofluorow´glowodorów;
4) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych — w zakresie dotyczàcym halonów;
5) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa — w zakresie dotyczàcym bromometanu;
6) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki — w zakresie dotyczàcym tetrachlorku w´gla i wodorochlorofluorow´glowodorów (HCFC).
3. W zakresie czynnoÊci dotyczàcych wydawania
pozwoleƒ przez w∏adze paƒstwa cz∏onkowskiego oraz
opiniowania wniosków o pozwolenie wydawane przez
organy Komisji Europejskiej w∏aÊciwym organem jest
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki mo˝e upowa˝niç wyspecjalizowanà jednostk´ do
wykonywania obowiàzków wynikajàcych z ust. 1.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
upowa˝niç wyspecjalizowanà jednostk´ do opiniowania wniosków o pozwolenia, o których mowa w ust. 3.
6. O udzieleniu upowa˝nienia wyspecjalizowanej
jednostce oraz zakresie upowa˝nienia minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki oraz minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏aszajà w drodze obwieszczeƒ w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska jest organem w∏aÊciwym w sprawie notyfikacji informacji
pomi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Komisjà Europejskà w zakresie spraw obj´tych przepisami prawa Unii
Europejskiej dotyczàcymi substancji kontrolowanych.
Art. 28. Pozwolenia wydawane przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki sà wydawane na czas
okreÊlony, nie d∏u˝szy jednak ni˝ rok.
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Art. 29. Podmiot ubiegajàcy si´ o wydanie pozwolenia przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
do∏àcza do wniosku:
1) udokumentowane informacje dotyczàce formy
prawnej oraz rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci;
2) opini´ wyspecjalizowanej jednostki, upowa˝nionej
przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
w zakresie u˝ywania substancji kontrolowanej obj´tej wnioskiem.
Art. 30. 1. Je˝eli podmiot nie przestrzega warunków okreÊlonych w pozwoleniu, minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki wzywa podmiot do usuni´cia naruszeƒ, wyznaczajàc równoczeÊnie termin ich usuni´cia.
2. W przypadku bezskutecznego up∏ywu terminu,
o którym mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki cofa, w drodze decyzji, wydane pozwolenie.
3. Podmiot, któremu cofni´to pozwolenie, mo˝e
ubiegaç si´ o wydanie pozwolenia po up∏ywie trzech
lat od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu pozwolenia
sta∏a si´ ostateczna.
Art. 31. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
prowadzi ewidencj´ podmiotów, którym wydano pozwolenie.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest jawna
i zawiera nast´pujàce dane:
1) nazw´ (firm´) i siedzib´ albo imi´ i nazwisko oraz
adres podmiotu, któremu wydano pozwolenie;
2) zakres i warunki wydanego pozwolenia;
3) dat´ wydania pozwolenia;
4) dat´ cofni´cia pozwolenia.
Rozdzia∏ 7
Nadzór i kontrola
Art. 32. Nadzór w zakresie post´powania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi te substancje
sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, za
poÊrednictwem Inspekcji Ochrony Ârodowiska.
Art. 33. 1. Organy celne niezw∏ocznie informujà
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska o stwierdzonych przypadkach naruszenia przez podmiot przepisów dotyczàcych substancji kontrolowanych lub warunków okreÊlonych w pozwoleniu wydanym przez
Komisj´ Europejskà, dotyczàcym substancji kontrolowanej.
2. Organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska powiadamiajà niezw∏ocznie ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki o stwierdzonych przypadkach naruszenia
przez dany podmiot przepisów dotyczàcych substancji
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kontrolowanych lub warunków okreÊlonych w wydanym pozwoleniu.
Art. 34. 1. Substancje kontrolowane zaj´te przez
organ celny w zwiàzku z nielegalnym wprowadzeniem
na obszar celny Wspólnoty Europejskiej podlegajà
cofni´ciu poza ten obszar, a w przypadku gdy cofni´cie nie jest mo˝liwe, substancje te sà traktowane jak
odpady i podlegajà unieszkodliwieniu w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, na koszt osoby, na której cià˝à obowiàzki wynikajàce z przepisów prawa celnego, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. W przypadku braku mo˝liwoÊci unieszkodliwienia substancji kontrolowanej na koszt osoby, o której
mowa w ust. 1, koszty unieszkodliwienia ponosi Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
3. Organ celny, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada
niezw∏ocznie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki pisemnà informacj´ o iloÊci zatrzymanej substancji kontrolowanej oraz terminie przekazania jej do
unieszkodliwienia.
Art. 35. 1. W zakresie sprawowanego nadzoru organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska sà obowiàzane
do:
1) przeprowadzania kontroli u˝ywania i obrotu substancjami kontrolowanymi przez podmiot oraz
kontroli u˝ywania i obrotu produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi substancje
kontrolowane;
2) dokonywania okresowych ocen stanu przestrzegania przepisów dotyczàcych substancji kontrolowanych.
2. Organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska, w zwiàzku z prowadzonym nadzorem, o którym mowa
w ust. 1, mogà ˝àdaç informacji i okazania dokumentów zwiàzanych z u˝ywaniem i obrotem przez dany
podmiot substancji kontrolowanych oraz produktów,
urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych te substancje.
3. G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska,
do dnia 31 marca ka˝dego roku kalendarzowego, raport w sprawie oceny stanu przestrzegania przepisów
dotyczàcych substancji kontrolowanych w roku poprzednim. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
przekazuje ten raport ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki.
Art. 36. Kontrola, o której mowa w art. 35 ust. 1
pkt 1, jest przeprowadzana na zasadach i w trybie
okreÊlonych w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, z póên. zm.7)).
———————
7)Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190,
poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124.
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Rozdzia∏ 8
Kary pieni´˝ne
Art. 37. 1. Za produkcj´ substancji kontrolowanych, przywóz, wywóz lub wprowadzanie do obrotu
wbrew zakazom wynikajàcym z przepisów dotyczàcych substancji kontrolowanych, bez wymaganego
pozwolenia albo z naruszeniem jego warunków, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska wymierza,
w drodze decyzji, kar´ pieni´˝nà.
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Art. 39. Kto, wbrew przepisowi art. 6 ust. 1, nie dokonuje oznakowania produktów, urzàdzeƒ lub instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane bàdê pojemników zawierajàcych te substancje,
podlega karze grzywny.
Art. 40. Kto, wbrew przepisowi art. 7 ust. 1, nie posiada karty urzàdzenia dla urzàdzenia lub instalacji zawierajàcych powy˝ej 3 kg substancji kontrolowanych,
podlega karze grzywny.

2. Za produkcj´, przywóz, wywóz lub wprowadzanie do obrotu produktów, urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane wbrew zakazom
wynikajàcym z przepisów dotyczàcych substancji kontrolowanych wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska wymierza, w drodze decyzji, kar´ pieni´˝nà.

Art. 41. Kto, wbrew przepisowi art. 7 ust. 2, zak∏ada kart´ urzàdzenia bez wymaganego Êwiadectwa
kwalifikacji,
podlega karze grzywny.

3. Kary pieni´˝ne, o których mowa w ust. 1 i 2, wymierza si´, w zale˝noÊci od iloÊci wyprodukowanych,
przywiezionych, wywiezionych, wprowadzonych do
obrotu substancji kontrolowanych lub produktów,
urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane, za ka˝dy kilogram tej substancji.

Art. 42. Kto, wbrew przepisowi art. 8 ust. 3, nie
przeprowadza wymaganego sprawdzenia szczelnoÊci
urzàdzeƒ lub instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane,

4. Stawka kary pieni´˝nej za jeden kilogram substancji kontrolowanej wynosi pi´ciokrotnoÊç stawki
op∏aty za emisj´ do Êrodowiska jednego kilograma
chlorowcopochodnej w´glowodoru (CFC-12), ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska.

Art. 43. Kto, wbrew przepisowi art. 9 ust. 1, prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie dotyczàcym substancji kontrolowanych bàdê produktów, urzàdzeƒ lub instalacji
zawierajàcych te substancje bez wymaganego Êwiadectwa kwalifikacji,

5. Kar´ pieni´˝nà wnosi si´ na rachunek bankowy
wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska, który
wyda∏ decyzj´, o której mowa w ust. 1 lub 2.

Art. 44. Kto, wbrew przepisowi art. 14, nie informuje w wyznaczonym terminie ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki o wydanych Êwiadectwach kwalifikacji albo o przed∏u˝eniu ich wa˝noÊci,

6. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska przekazuje wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych, z zastrze˝eniem art. 402 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska, za dany rok kalendarzowy do dnia 31 grudnia na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
7. Wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych stanowià przychód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.
8. W sprawach dotyczàcych kar pieni´˝nych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, z tym ˝e uprawnienia organów
podatkowych przys∏ugujà wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.
Rozdzia∏ 9
Przepisy karne
Art. 38. Kto, wbrew przepisowi art. 5 ust. 1, nie
prowadzi ewidencji substancji kontrolowanych,
podlega karze grzywny.

podlega karze grzywny.

podlega karze grzywny.

podlega karze grzywny.
Art. 45. Kto, wbrew przepisowi art. 16, nie zamieszcza, w prowadzonej przez siebie ewidencji substancji kontrolowanych, informacji o numerze Êwiadectwa kwalifikacji osoby lub NIP podmiotu, który nabywa lub otrzymuje substancje,
podlega karze grzywny.
Art. 46. Kto post´puje wbrew zakazom, o których
mowa w art. 17 ust. 1, podlega karze grzywny.
Art. 47. Kto, wbrew zakazom, o których mowa
w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt (ii) oraz ust. 6,
art. 5 ust. 1 i 4, art. 8, art. 9 ust. 1, art. 11, art. 16 ust. 4,
art. 22 ust. 1 rozporzàdzenia (WE) nr 2037/2000 z dnia
29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubo˝ajàcych
warstw´ ozonowà (Dz. Urz. WE L 244, z 29.09.2000)
u˝ywa substancji kontrolowanych oraz produktów,
urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych te substancje,
podlega karze grzywny.
Art. 48. Orzekanie w sprawach, o których mowa
w art. 38—47, nast´puje na zasadach i w trybie okre-
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Êlonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks
post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
z 2001 r. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109,
poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081).
Rozdzia∏ 10
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 49. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124) w art. 2 w ust. 1 dodaje si´
pkt 12a w brzmieniu:

Poz. 1263

3) w za∏àczniku nr 2 uchyla si´ pozycje 1—3;
4) w za∏àczniku nr 4 uchyla si´ pozycje 9—11.
Rozdzia∏ 11
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 53. Pozwolenie wydane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów jest wa˝ne do dnia up∏ywu terminu,
na jaki zosta∏o wydane, chyba ˝e z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy organem w∏aÊciwym do wydawania
tego pozwolenia jest Komisja Europejska.

„12a) nadzór i kontrola w zakresie post´powania
z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi te substancje,”.

Art. 54. 1. Post´powanie w sprawie wydania pozwolenia, wszcz´te i niezakoƒczone do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, prowadzone jest na podstawie przepisów niniejszej ustawy, z tym ˝e dotychczasowe czynnoÊci pozostajà w mocy.

Art. 50. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142,
poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r.
Nr 11, poz. 94) w art. 31 uchyla si´ ust. 2 i 3.

2. Je˝eli organ prowadzàcy post´powanie, o którym mowa w ust. 1, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
sta∏ si´ niew∏aÊciwy, przekazuje spraw´, w terminie
30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, w∏aÊciwemu
organowi, chyba ˝e w∏aÊciwym organem jest Komisja
Europejska.

Art. 51. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865
i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177
i Nr 49, poz. 464) w art. 401 po ust. 4 dodaje si´
ust. 4a w brzmieniu:

Art. 55. Osoby wykonujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dzia∏alnoÊç, dla której przepisy ustawy przewidujà wymóg posiadania Êwiadectwa kwalifikacji, i posiadajàce kwalifikacje zgodnie z dotychczasowymi
przepisami mogà wykonywaç t´ dzia∏alnoÊç bez wymaganego Êwiadectwa kwalifikacji do dnia 31grudnia
2005 r.

„4a. Przychodami Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej sà tak˝e wp∏ywy z op∏at ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 121,
poz. 1263).”.
Art. 52. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) op∏acie produktowej — rozumie si´ przez to
op∏at´ obliczanà i wp∏acanà za opakowania
w przypadku wprowadzania na rynek krajowy
produktów w tych opakowaniach, a tak˝e op∏at´ obliczanà i wp∏acanà w przypadku wprowadzania na rynek krajowy akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wy∏adowczych oraz olejów
smarowych, wymienionych w za∏àcznikach
nr 1—3 do ustawy,”;
2) w art. 14 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;

Art. 56. U˝ytkownik urzàdzenia lub instalacji wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2002 r. mo˝e u˝ytkowaç urzàdzenie lub instalacj´ bez wymaganego niniejszà ustawà oznakowania przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 57. U˝ytkownik urzàdzenia lub instalacji zawierajàcych powy˝ej 3 kg substancji kontrolowanych
mo˝e u˝ytkowaç urzàdzenie lub instalacj´ bez karty
urzàdzenia przez okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.
Art. 58. Traci moc ustawa z dnia 2 marca 2001 r.
o post´powaniu z substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100,
poz. 1085, z 2003 r. Nr 56, poz. 497 oraz z 2004 r. Nr 11,
poz. 94).
Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 grudnia 2004 r.;
2) art. 17 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2004 r.;
3) art. 17 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2005 r.
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