
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 817

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1)

Na podstawie art. 60 ustawy 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe, w tym ich likwidacja, z wyjątkiem instalacji badawczych słu-
żących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów rozszczepialnych lub paliworodnych o mocy nomi-
nalnej nie większej niż 1 kW przy ciągłym obciążeniu termicznym;”,

b) uchyla się pkt 16,

c) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21)  instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu ustawy 
z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz 
z 2012 r. poz. 908), niebędących produktami spożywczymi, w tym gazu, o średnicy zewnętrznej nie mniej-
szej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami reduk-
cyjnymi, przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy ist-
niejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko;”,

d) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

„21a)   instalacje do przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania o średnicy zewnętrznej nie 
mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami 
redukcyjnymi, przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy 
istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko;”,

1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, s. 1). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 
i Nr 178, poz. 1060, z 2012 r. poz. 460, 472, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.
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e) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22)  instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących 
produktami spożywczymi, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 200 000 ton, wraz z urządzeniami do 
przeładunku;”,

f) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24)  wydobywanie ze złoża gazu, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych lub ich przerób, w ilości więk-
szej niż 500 000 m3 na dobę w przypadku gazu lub większej niż 500 t na dobę w przypadku ropy naftowej 
i jej naturalnych pochodnych, oraz wydobywanie lub przerób ropy naftowej, jej naturalnych pochodnych 
oraz gazu na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;”,

g) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26)  instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne zlokalizo-
wane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha;”,

h) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29)  linie kolejowe wchodzące w skład transeuropejskiego systemu kolei, w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.3));”,

i) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32)  drogi inne niż wymienione w pkt 31, o nie mniej niż czterech pasach ruchu i długości nie mniejszej niż 
10 km w jednym odcinku oraz zmiana przebiegu lub rozbudowa istniejącej drogi o dwóch pasach ruchu do 
co najmniej czterech pasów ruchu na długości nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku;”,

j) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

„43)  miejsca przetwarzania pojazdów inne niż wymienione w pkt 42 oraz miejsca przetwarzania statków wyco-
fanych z eksploatacji;”,

k) pkt 45 i 46 otrzymują brzmienie:

„45) zakłady przetwarzania:
a)  w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.4)), w których jest przetwarzany zużyty sprzęt zawierający sub-
stancje lub mieszaniny niebezpieczne,

b)  zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.5)), prowa-
dzące przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny;

46)  instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów 
termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów (proces D9 
unieszkodliwiania odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 21)) o wydajności nie mniejszej niż 100 ton dziennie, z wyłączeniem instalacji spalających odpady 
będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji;”,

l) pkt 50 otrzymuje brzmienie:
„50) podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych;”,

m) pkt 51 otrzymuje brzmienie:
„51)  chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza 

(DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki 
przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia;”,

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. 
Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, 
Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, 
Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381, z 2012 r. poz. 460 i 951 oraz 
z 2013 r. poz. 628. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664, 
z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 21.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060 oraz 
z 2013 r. poz. 21.
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n) po pkt 51 dodaje się pkt 52 i 53 w brzmieniu:

„52) podziemne składowanie dwutlenku węgla;

53) instalacje do wychwytywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania:

a) ze zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1–52,

b)  z instalacji niewymienionych w lit. a, których roczna wydajność wychwytywania dwutlenku węgla 
wynosi nie mniej niż 1,5 Mt.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)  instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 5:

a)  lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 
i 628), z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kole-
jowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyj-
nych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych,

b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14)  instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem roz-
puszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do 
ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników;”,

– pkt 32 i 33 otrzymują brzmienie:

„32)  instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących 
produktami spożywczymi, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21;

33)  instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub 
stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do bu-
dynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy 
istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko;”,

– po pkt 34 dodaje się pkt 34a w brzmieniu:

„34a)   instalacje do wychwytywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania, inne niż wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 53;”,

– pkt 35 i 36 otrzymują brzmienie:

„35)  instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących 
produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego;

36)  instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub miesza-
nin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich miesza-
ninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców 
energetycznych, inne niż wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazy-
nowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny 
o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej 
niż 3 m3;”,

– po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

„36a) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;”,
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– pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37)  instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub miesza-
nin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich miesza-
ninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców 
energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania 
paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej po-
jemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, 
a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych;”,

– w pkt 40 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„ –  na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia 
powodziowego, na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne,”,

– pkt 43 otrzymuje brzmienie:

„43) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin:
a) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
b) prowadzone metodą podziemną,
c) wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m:

– w strefach ochrony ujęć wody,
– na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
–  na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 i 5 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

d)  wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 5000 m na obszarach niewy-
mienionych w lit. c;”,

– po pkt 43 dodaje się pkt 43a w brzmieniu:

„43a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla:
a) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
b) wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 100 m,
c) połączone z pilotażowym podziemnym zatłaczaniem dwutlenku węgla;”,

– uchyla się pkt 47,
– pkt 52 otrzymuje brzmienie:

„52)  zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towa-
rzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a)  0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty bu-
dowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsię-
wzięcia;”,

– pkt 56–58 otrzymują brzmienie:

„56)  garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych 
lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52–55 i 57, wraz z towarzyszącą im infra-
strukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:
a)  0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
– przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zaję-
tej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu piono-
wego obiektu budowlanego;
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57)  parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związa-
nej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z dnia 
18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.6)), wraz z towarzyszącą im 
infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 55;

58)   linie kolejowe i urządzenia do przeładunku w transporcie intermodalnym, inne niż wymienione w § 2 
ust. 1 pkt 29, oraz mosty, wiadukty lub tunele liniowe w ciągu dróg kolejowych, a ponadto bocznice z co 
najmniej jednym torem kolejowym o długości użytecznej powyżej 1 km;”,

– pkt 69 otrzymuje brzmienie:

„69)  przedsięwzięcia ochrony brzegów morskich oraz zabezpieczające przed wpływami morza, a także inne 
przedsięwzięcia powodujące zmianę strefy brzegowej, w tym wały, mola, pirsy, z wyłączeniem ich kon-
serwacji lub odbudowy;”,

– uchyla się pkt 76,

– pkt 79 otrzymuje brzmienie:

„79)  sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich 
przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym 
i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;”,

– pkt 81 otrzymuje brzmienie:

„81) punkty do zbierania lub przeładunku złomu;”,

– w pkt 88 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e)  realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach gruntów 
innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

f) realizacji stawów o głębokości nie mniejszej niż 3 m, innej niż wymieniona w lit. e;”,

– pkt 99 otrzymuje brzmienie:

„99) browary lub słodownie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również 
przedsięwzięcia:

1)  polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia 
wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

2)  polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia 
wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyni-
ku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie 
osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone;

3)  nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przed-
sięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego 
rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy 
czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do któ-
rego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, 
o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy;”,

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 249, 
poz. 1832, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
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c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przed-
sięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsię-
wzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach; przepis stosuje się, o ile 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 nie 
wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrea-
lizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wy-
magań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym 
lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia.”.

§ 2. Do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskano decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach albo przynajmniej jedną z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a 
tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. d 
i lit. n oraz pkt 2 lit. a tiret czwarte i tiret dziesiąte, które wchodzą w życie w dniu wejścia w życie ustawy dotyczącej 
sekwestracji dwutlenku węgla.
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