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Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

 
 

Rejestr wymagań prawnych i innych 

dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 
 

 

 

L.p. Wymaganie prawne i inne Uwagi:  

aktualne/ 

nieaktualne 

Ustawy 

1.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) aktualne 

2.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)  aktualne 

3.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

(t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 2187) aktualne 

4.  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) 

aktualne 

5.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 699) aktualne 

6.  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) aktualne 

7.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.180 ze zm.) aktualne 

8.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) aktualne 

9.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  

(t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz.756) aktualne 

10.  Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

(t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 2056) aktualne 

11.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi  

(Dz. U. z  2020 r. poz. 1114 ze zm.) 

aktualne 

12.  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.) aktualne 

13.  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 

(Dz. U. poz. z 2020 r. poz.1792) aktualne 

14.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach  

(t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz.1113) 
aktualne 

15.  Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  

( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1680) 
aktualne 

16.  Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903)  
aktualne 

17.  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1092 ze zm.) 

. 
aktualne 

18.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) aktualne 

19.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.) aktualne 

20.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.) aktualne 
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21.  Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) aktualne 

22.  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.)  aktualne 

23.  Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883 ze zm. ) aktualne 

24.  Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916) aktualne 

25.  Ustawa z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie  

(t.j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1173) aktualne 

26.  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.672) aktualne 

27.  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 ze zm.) aktualne 

28.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) aktualne 

29.  Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129 ze zm.) aktualne 

30.  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

(t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1984 ze zm.) aktualne 

31.  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1073) aktualne 

32.  Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach 

szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw 

(Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 198 ze zm.) 

aktualne 

33.  Ustawa z dnia 11stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz.U. 2022 r.,  poz. 1083) aktualne 

34.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) aktualne 

35.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) 
 

aktualne 

36.  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 1378) aktualne 

37.  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  

i innych substancji 

(t.j. Dz.U. z 2022 r.,  poz. 673) 

aktualne 

38.  Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

t.j. (Dz.U. z 2021 r., poz.1070) aktualne 

39.  Ustawa o gatunkach obcych z 11 sierpnia 2021 r. 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1718) aktualne 

40.  Ustawa w sprawie ochrony zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. 

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.572) aktualne 

 

Rozporządzenia 

1.  Rozporządzenie Ministra Klimatu  z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 10) aktualne 

2.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694) aktualne 
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3.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U.  z 2016 r. poz. 93) 

aktualne 

4.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów 

poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796) 
aktualne 

5.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. 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. nr 8, poz. 31 z 2011 r.) 

aktualne 

6.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 

r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z 2004 r. ze zmianami) 
aktualne 

7.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości 

zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 256) 
aktualne 

8.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego 

systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1755) 

aktualne 

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.  

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. z 2020 r. poz. 296) 

aktualne 

10.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie 

dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były 

lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska  

(Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 860) 

aktualne 

11.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu 

przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1450) 

aktualne 

12.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie 

wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2005 r. nr 214, poz. 1806 ze zmianami) 

aktualne 

13.  Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011r. ustanawiające kryteria 

określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz.U.UE.L.2011.94.2) 

aktualne 

14.  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012r. ustanawiające 

kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz.U.UE.L.2012.337.31) 

aktualne 

15.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016r.  w sprawie wymagań 

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów oraz sposobów 

postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r. poz. 108) 

aktualne 

16.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk 

odpadów (Dz. U. z 2013 r.  poz. 523) 
aktualne 

17.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257)  aktualne 

18.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz.1169) 

aktualne 

19.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu  

(Dz. U. z 2012r. poz.1031) 

aktualne 

20.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu 

redukcji narażenia 

(Dz. U. z 2012r. poz.1030) 

aktualne 

21.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2010r. nr 16 poz.87)                                                                                                       

aktualne 
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22.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, 

w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz. U. z 2010 r.nr 130, poz. 881) 

aktualne 

23.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 
aktualne 

24.  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.  z 2020 r. poz. 2279) aktualne 

25.  Rozporządzenie  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r.. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji  

(Dz.U. z 2021r.,poz1710) 

aktualne 

26.  Rozporządzenie  Ministra Klimatu i Środowiska z 9 marca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 614) 

aktualne 

27.  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 

urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów 

technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. z 2020 r poz.2405) 

aktualne 

28.  Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia  19 grudnia 2018 r.  

w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na 

podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. U.EU. L.2018.334.1 ze zm.) 

aktualne 

29.  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1860) 

aktualne 

30.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(t.j.  Dz. U. z 2014r. poz. 112) 

aktualne 

31.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 r., poz.2448) aktualne 

32.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
aktualne 

33.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  

(Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696 ze zm.) 

aktualne 

34.  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania 

informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych  

(Dz.U. 2015 poz. 903) 

aktualne 

35.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) aktualne 

36.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych  

(Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1781) 

aktualne 

37.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania  

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem  

(Dz. U. z 2011 r. nr 292, poz. 1724) 
aktualne 

38.  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie 

informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2020 r. poz. 2270) aktualne 

39.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 

aktualne 

40.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075) aktualne 

41.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1397) aktualne 
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42.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) 

aktualne 

43.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 

wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1220) 

aktualne 

44.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1757) 

aktualne 

45.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 lipca 2017r.  w sprawie wysokości stawek opłat 

za usunięcie drzew i krzewów  

(Dz. U. z 2017r. poz. 1330) 

aktualne 

46.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy 

gatunków zwierząt łownych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1484) 

aktualne 

47.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów 

polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. nr 48, poz. 459 ze zm.) aktualne 

48.  Norma PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania 

i wytyczne stosowania 
aktualne 

49.  Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego 

rejestru form ochrony przyrody  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1080) 

aktualne 

50.  Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie wzoru tablic 

(Dz.U. z 2004 r. nr 268, poz.2665) 
aktualne 

51.  Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków 

zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi 

(Dz. U. z 2011 r.  173, poz. 1037) 

aktualne 

52.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy 

roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym 

(Dz. U. z 2011 r. nr 210, poz. 1260 ze zm.) 

aktualne 

53.  Rozporządzenie  Ministra Środowiska  z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt 

(Dz.U. z 2016 r. poz.2183) 

aktualne 

54.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 r. 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  

(t.j.Dz.U. z 2014 r., poz.1713) 

 

 

aktualne 

55.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego 

planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1302) 

aktualne 

56.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za 

udostępnianie informacji o środowisku  

(Dz. U. z 2022r. poz.120)  

aktualne 

57.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 poz. 1409 ze zm.) 
aktualne 

58.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań  

w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (t.j.Dz. U. z 2020 r.  poz. 1247) 

aktualne 
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59.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w spawie wysokości opłat za 

usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330) aktualne 

60.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów 

uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody  

( Dz.U. z 2017 r. poz. 2300) 

aktualne 

61.  Rozporządzenie Ministra Środowiska i Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 

w ciepło. 

(Dz.U. z 2020 r. poz.718) 

aktualne 

62.  Rozporządzenie Ministra Środowiska i Klimatu z dnia 7  wrzesnia 2021 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

(Dz.U. z 2021 r. poz.1710) 

aktualne 

 
 

Data aktualizacji: 7 lipca 2022 r. 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
 

  


