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Ramowa legislatywa środowiska 
naturalnego Unii Europejskiej

■ 91/156/EHS o odpadach91/156/EHS o odpadach
■ 2003/2003/ES2003/2003/ES o nawozach o nawozach 
■ 99/31/EC o składowaniu odpadów99/31/EC o składowaniu odpadów
■ 86/278/EEC o wykorzystaniu namułów rafineryjnych w rolnictwie 86/278/EEC o wykorzystaniu namułów rafineryjnych w rolnictwie 
■ 2000/60/ES  ramowa wytyczna wodnej polityki UE2000/60/ES  ramowa wytyczna wodnej polityki UE
■ 91/271/EHS o czyszczeniu miejskich wód odpadowych91/271/EHS o czyszczeniu miejskich wód odpadowych
■ 91/676/EHS o ochronie wód przed zanieczyszczeniami przez azotany 91/676/EHS o ochronie wód przed zanieczyszczeniami przez azotany 

ze źródeł rolniczychze źródeł rolniczych
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Ramowa legislatywa środowiska 
naturalnego Unii Europejskiej

■ 1069/2009/ES 1069/2009/ES o zasadach weterynaryjnych i higienicznych dla o zasadach weterynaryjnych i higienicznych dla 
produktów ubocznych  pochodzenia zwierzęcego, które nie są produktów ubocznych  pochodzenia zwierzęcego, które nie są 
przeznaczone do ludzkiego spożycia przeznaczone do ludzkiego spożycia 

■ 80/68/EHS o ochronie wód podziemnych przed zanieczyszczeniami 80/68/EHS o ochronie wód podziemnych przed zanieczyszczeniami 
przez niektóre niebezpieczne substancje przez niektóre niebezpieczne substancje 

■ 86/278/EHS o ochronie środowiska naturalnego, zwłaszcza gleb przy 86/278/EHS o ochronie środowiska naturalnego, zwłaszcza gleb przy 
wykorzystaniu namołów z rafinerii wód odpadowych w rolnictwiewykorzystaniu namołów z rafinerii wód odpadowych w rolnictwie

■ 1013/2006/ES o przewozie odpadów1013/2006/ES o przewozie odpadów



  4

Ramowa legislatywa ŽP RCz

■ OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE PRZEPISY PRAWNE 
■ Ustawa nr. 282/1991 Dz.U., o Czeskiej inspekcji środowiska Ustawa nr. 282/1991 Dz.U., o Czeskiej inspekcji środowiska 

naturalnego i jej czynności dotyczącej ochrony lasu naturalnego i jej czynności dotyczącej ochrony lasu 
■ Ustawa nr. 388/1991 Dz.U., o Funduszu państwowym środowiska Ustawa nr. 388/1991 Dz.U., o Funduszu państwowym środowiska 

naturalnego Republiki Czeskiej naturalnego Republiki Czeskiej 
■ Ustawa nr. 17/1992 Dz.U., o środowisku naturalnymUstawa nr. 17/1992 Dz.U., o środowisku naturalnym
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Ramowa legislatywa ŽP RCz

■ GOSPODARKA ODPADOWAGOSPODARKA ODPADOWA
■ Ustawa nr. 185/2001 Dz.U., o odpadach i o zmianie niektórych Ustawa nr. 185/2001 Dz.U., o odpadach i o zmianie niektórych 

dalszych ustaw dalszych ustaw 
■ Ustawa nr. 477/2001 Dz.U.., o opakowaniach i o zmianie niektórych Ustawa nr. 477/2001 Dz.U.., o opakowaniach i o zmianie niektórych 

ustaw (ustawa ustaw (ustawa 
o opakowaniach) o opakowaniach) 

■ Ustawa nr. 157/2009 Dz.U., o obchodzeniu się z odpadem górniczym Ustawa nr. 157/2009 Dz.U., o obchodzeniu się z odpadem górniczym 
i o zmianie niektórych ustawi o zmianie niektórych ustaw
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Ramowa legislatywa ŽP RCz

■ OCHRONA POWIETRZAOCHRONA POWIETRZA
■ Ustawa nr. 86/2002 Dz.U., o ochronie powietrza i o zmianie Ustawa nr. 86/2002 Dz.U., o ochronie powietrza i o zmianie 

niektórych dalszych ustaw (ustawa o ochronie powietrza) niektórych dalszych ustaw (ustawa o ochronie powietrza) 
■ Ustawa nr. 695/2004 Dz.U., o warunkach handlowania Ustawa nr. 695/2004 Dz.U., o warunkach handlowania 

z zezwoleniami do emisji gazów cieplarnych i o zmianie niektórych z zezwoleniami do emisji gazów cieplarnych i o zmianie niektórych 
ustawustaw
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Ramowa legislatywa ŽP RCz

■ GOSPODARKA WODNAGOSPODARKA WODNA
■ Ustawa nr. 305/2000 Dz.U., o powodziach Ustawa nr. 305/2000 Dz.U., o powodziach 
■ Ustawa nr. 254/2001 Dz.U., o wodach i o zmianie niektórych ustaw Ustawa nr. 254/2001 Dz.U., o wodach i o zmianie niektórych ustaw 

(ustawa wodna) (ustawa wodna) 
■ Ustawa nr. 274/2001 Dz.U., o wodociągach i kanalizacjach dla Ustawa nr. 274/2001 Dz.U., o wodociągach i kanalizacjach dla 

zapotrzebowania publicznego i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o zapotrzebowania publicznego i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o 
wodociągach i kanalizacjach)wodociągach i kanalizacjach)
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Ramowa legislatywa ŽP RCz

■ OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMIOBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
■ Ustawa nr. 356/2003 Dz.U., o substancjach chemicznych i środkach Ustawa nr. 356/2003 Dz.U., o substancjach chemicznych i środkach 

chemicznych chemicznych 
i o zmianie niektórych ustawi o zmianie niektórych ustaw

■ OCENA WPŁYWÓW NA ŚRODOWISKO NAURALNEOCENA WPŁYWÓW NA ŚRODOWISKO NAURALNE
■ Ustawa nr. 100/2001 Dz.U., o ocenie wpływów na środowisko Ustawa nr. 100/2001 Dz.U., o ocenie wpływów na środowisko 

naturalne i o zmianie niektórych dotyczących ustaw (ustawa o ocenie naturalne i o zmianie niektórych dotyczących ustaw (ustawa o ocenie 
wpływów na środowisko naturalne)wpływów na środowisko naturalne)
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Ramowa legislatywa ŽP RCz

■ PREWENCJA WAŻNYCH AWARIIPREWENCJA WAŻNYCH AWARII
■ Ustawa nr. 59/2006 Dz.U., o prewencji ważnych awarii Ustawa nr. 59/2006 Dz.U., o prewencji ważnych awarii 

spowodowanych spowodowanych 
przez wybrane niebezpieczne substancje chemiczne lub środki przez wybrane niebezpieczne substancje chemiczne lub środki 
chemiczne i o zmianie ustawy nr. 258/2000 Dz.U, o ochronie zdrowia chemiczne i o zmianie ustawy nr. 258/2000 Dz.U, o ochronie zdrowia 
publicznego i o zmianie niektórych dotyczących ustaw, w brzmieniu publicznego i o zmianie niektórych dotyczących ustaw, w brzmieniu 
późniejszych przepisów, i ustawy nr. 320/2002 Dz.U., o zmianie i późniejszych przepisów, i ustawy nr. 320/2002 Dz.U., o zmianie i 
usunięciu niektórych ustaw w związku z zakończeniem czynności usunięciu niektórych ustaw w związku z zakończeniem czynności 
urzędów powiatowych, w brzmieniu późniejszych przepisów (ustawa urzędów powiatowych, w brzmieniu późniejszych przepisów (ustawa 
o prewencji ważnych awarii)o prewencji ważnych awarii)
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Ramowa legislatywa ŽP RCz

■ ZINTEGROWANA PREWENCJA ZANIECZYSZCZANIAZINTEGROWANA PREWENCJA ZANIECZYSZCZANIA
■ Ustawa nr. 76/2002 Dz.U., o zintegrowanej prewencji i ograniczaniu Ustawa nr. 76/2002 Dz.U., o zintegrowanej prewencji i ograniczaniu 

zanieczyszczenia, o zintegrowanym rejestrze zanieczyszczania i o zanieczyszczenia, o zintegrowanym rejestrze zanieczyszczania i o 
zmianie niektórych ustaw (ustawa o zintegrowanej prewencji) zmianie niektórych ustaw (ustawa o zintegrowanej prewencji) 

■ Ustawa nr. 25/2008 Dz.U., o zintegrowanym rejestrze Ustawa nr. 25/2008 Dz.U., o zintegrowanym rejestrze 
zanieczyszczania środowiska naturalnego i zintegrowanym systemie zanieczyszczania środowiska naturalnego i zintegrowanym systemie 
pełnienia obowiązków zgłaszających pełnienia obowiązków zgłaszających 
w zakresie środowiska naturalnego i o zmianie niektórych ustaww zakresie środowiska naturalnego i o zmianie niektórych ustaw
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Struktura kierowania systemem gospodarki 
odpadowej – zarząd państwowy

■ Ministerstwo środowiska naturalnego, Ministerstwo Ministerstwo środowiska naturalnego, Ministerstwo 
rolnictwa, Ministerstwo zdrowotnictwarolnictwa, Ministerstwo zdrowotnictwa

■ Czeska inspekcja środowiska naturalnegoCzeska inspekcja środowiska naturalnego
■ Urzędy celneUrzędy celne
■ Urzędy wojewódzkieUrzędy wojewódzkie
■ Gminy z rozszerzoną działalnościąGminy z rozszerzoną działalnością
■ GminyGminy
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■ Odpady oraz gospodarka odpadowa w Odpady oraz gospodarka odpadowa w 
Republice CzeskiejRepublice Czeskiej  

■ Zbiór danych o produkcji i obchodzeniu Zbiór danych o produkcji i obchodzeniu 
się z odpadami w Republice Czeskiejsię z odpadami w Republice Czeskiej  

■ Struktura obchodzenia się z odpadami w Struktura obchodzenia się z odpadami w 
Republice CzeskiejRepublice Czeskiej  

■ Systemy oddzielonego zbioru odpadówSystemy oddzielonego zbioru odpadów
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Poparcie przy rozwiązywaniu obowiązku 
rozwiązywania problematyki 

OH – Godpodarka odpadla, polityka dotacyjna 
OPŽP- Operacyjny program środowiska 

naturalnego, FPŚN
■ Oś priorytetowa 1Oś priorytetowa 1

Dotacje dla  wodogospodarczej infrastruktury i obniżania ryzyka Dotacje dla  wodogospodarczej infrastruktury i obniżania ryzyka 
powodzipowodzi

■ Zakres zapomogi 1.1 – Obniżenie zanieczyszczenia wód.Zakres zapomogi 1.1 – Obniżenie zanieczyszczenia wód.
■ Zakres zapomogi 1.2 – Poprawa jakości wody do picia.Zakres zapomogi 1.2 – Poprawa jakości wody do picia.
■ Zakres zapomogi 1.3 – Ograniczanie ryzyka powodzi.Zakres zapomogi 1.3 – Ograniczanie ryzyka powodzi.



  14

Poparcie przy rozwiązywaniu obowiązku 
rozwiązywania problematyki 

OH – Godpodarka odpadla, polityka dotacyjna 
OPŽP- Operacyjny program środowiska 

naturalnego, FPŚN
■ Oś priorytetowa 2Oś priorytetowa 2

Dotacje dla poprawy jakości powietrzaDotacje dla poprawy jakości powietrza
■ Zakres zapomogi 2.1 – Poprawa jakości powietrza.Zakres zapomogi 2.1 – Poprawa jakości powietrza.
■ Zakres zapomogi 2.2 – Ograniczanie emisji.Zakres zapomogi 2.2 – Ograniczanie emisji.
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Poparcie przy rozwiązywaniu obowiązku 
rozwiązywania problematyki 

OH – Godpodarka odpadla, polityka dotacyjna 
OPŽP- Operacyjny program środowiska 

naturalnego, FPŚN
■ Oś priorytetowa 3Oś priorytetowa 3

Dotacje na utrzymalne zastosowanie źródeł energiiDotacje na utrzymalne zastosowanie źródeł energii
■ Zakres zapomogi 3.1 – Budowa nowych urządzeń i rekonstrukcja Zakres zapomogi 3.1 – Budowa nowych urządzeń i rekonstrukcja 

obecnych urządzeń w celu podwyższenia zastosowania odnawialnych obecnych urządzeń w celu podwyższenia zastosowania odnawialnych 
źródeł energii dla produkcji ciepła, energii elektrycznej, różnorodej źródeł energii dla produkcji ciepła, energii elektrycznej, różnorodej 
produkcji ciepła i energii elektrycznej.produkcji ciepła i energii elektrycznej.

■ Zakres zapomogi 3.2 – Realizacja oszczędności energii i Zakres zapomogi 3.2 – Realizacja oszczędności energii i 
wykorzystanie ciepła odpadowego u sfery nieprzedsiębiorczej.wykorzystanie ciepła odpadowego u sfery nieprzedsiębiorczej.
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Poparcie przy rozwiązywaniu obowiązku 
rozwiązywania problematyki 

OH – Godpodarka odpadla, polityka dotacyjna 
OPŽP- Operacyjny program środowiska 

naturalnego, FPŚN
■ Oś priorytetowa 4Oś priorytetowa 4

Dotacje dla gospodarki odpadowej i usuwania starych obciążeń Dotacje dla gospodarki odpadowej i usuwania starych obciążeń 
ekologicznychekologicznych

■ Zakres zapomogi 4.1 – Udoskonalenie obchodzenia się z odpadami.Zakres zapomogi 4.1 – Udoskonalenie obchodzenia się z odpadami.
■ Zakres zapomogi 4.2 – Usuwanie starych ekologicznych obciążeń.Zakres zapomogi 4.2 – Usuwanie starych ekologicznych obciążeń.
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Poparcie przy rozwiązywaniu obowiązku 
rozwiązywania problematyki 

OH – Godpodarka odpadla, polityka dotacyjna 
OPŽP- Operacyjny program środowiska 

naturalnego, FPŚN
■ Oś priorytetowa 5Oś priorytetowa 5

Dotacje na ograniczanie  przemysłowego zanieczyszczenia i ryzyk  Dotacje na ograniczanie  przemysłowego zanieczyszczenia i ryzyk  
enwironmentalnych enwironmentalnych 

■ Zakres zapomogi 5.1 – Ograniczanie przemysłowego Zakres zapomogi 5.1 – Ograniczanie przemysłowego 
zanieczyszczenia.zanieczyszczenia.
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Poparcie przy rozwiązywaniu obowiązku 
rozwiązywania problematyki 

OH – Godpodarka odpadla, polityka dotacyjna 
OPŽP- Operacyjny program środowiska 

naturalnego, FPŚN
■ Oś priorytetowa 6Oś priorytetowa 6

Dotacje dla poprawy  stanu przyrody i krainyDotacje dla poprawy  stanu przyrody i krainy
■ Zakres zapomogi 6.1 – Implementacja i opieka obszarem systemu Natura 2 000.Zakres zapomogi 6.1 – Implementacja i opieka obszarem systemu Natura 2 000.
■ Zakres zapomogi 6.2 - Zapomoga różnorodności biologicznej.Zakres zapomogi 6.2 - Zapomoga różnorodności biologicznej.
■ Zakres zapomogi 6.3 – Odnowa struktur krainy.Zakres zapomogi 6.3 – Odnowa struktur krainy.
■ Zakres zapomogi 6.4 – Optymalizacja reżimu wodnego krainy.Zakres zapomogi 6.4 – Optymalizacja reżimu wodnego krainy.
■ Zakres zapomogi 6.5 – Zapomoga regeneracji urbanizowanej krainy.Zakres zapomogi 6.5 – Zapomoga regeneracji urbanizowanej krainy.
■ Zakres zapomogi 6.6 – Prewencja osunięć i spadków skalnych, monitoring geofaktorów i Zakres zapomogi 6.6 – Prewencja osunięć i spadków skalnych, monitoring geofaktorów i 

następstw czynności górniczej, ocena nieodnawialnych źródeł naturalnych włącznie źródeł następstw czynności górniczej, ocena nieodnawialnych źródeł naturalnych włącznie źródeł 
wód podziemnych.wód podziemnych.
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Poparcie przy rozwiązywaniu obowiązku 
rozwiązywania problematyki 

OH – Godpodarka odpadla, polityka dotacyjna 
OPŽP- Operacyjny program środowiska 

naturalnego, FPŚN
■ Oś priorytetowa 7Oś priorytetowa 7

Dotacje dla edukacji enwironmentalnej, doradztwa,oświatyDotacje dla edukacji enwironmentalnej, doradztwa,oświaty
■ Zakres zapomogi 7.1 - Rozwój infrastruktury dla realizacji Zakres zapomogi 7.1 - Rozwój infrastruktury dla realizacji 

enwironmentalnych  programów edukacyjnych, udzielanie doradztwa enwironmentalnych  programów edukacyjnych, udzielanie doradztwa 
enwironmentalnego i informacji  enwironmentalnych.enwironmentalnego i informacji  enwironmentalnych.
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
Ing. Tomáš ReisigIng. Tomáš Reisig
Technické služby města ChomutovaTechnické služby města Chomutova
ved. provozoven Hospodaření s odpady, ved. provozoven Hospodaření s odpady, 

Odvozu odpadu a Odpadového Odvozu odpadu a Odpadového 
hospodářství města Chomutovahospodářství města Chomutova

tel. 474651981-2tel. 474651981-2
fax 474651443fax 474651443
mobil 731411753mobil 731411753
skypename tomas_adrskypename tomas_adr
www.tsmch.czwww.tsmch.cz
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