Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska

Lp.

Instytucja
odpowiedzialna za
dany akt
prawny

Rodzaj (ustawa/
rozporządzenie) i pełna
nazwa aktu prawnego

Krótki opis aktu prawnego

1.

Minister
Środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo Ochrony
Środowiska (Dz. U z 2013
r. poz. 1232, z późn. zm.)

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem
wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: zasady ustalania warunków ochrony zasobów
środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze
środowiska; obowiązki organów administracji oraz odpowiedzialność i sankcje.

2.

Minister
Środowiska

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
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235,
z późn. zm.)

Ustawa określa zasady i tryb postępowania w sprawach: udostępniania informacji
o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznego oddziaływania
na środowisko; organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa powyżej oraz zasady udziału
społeczeństwa
w ochronie środowiska.

3.

Minister
Środowiska

Ustawa z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z
eksploatacji (Dz. U. z 2015
r. poz. 140)

Ustawa określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

4.

Minister

Ustawa z dnia 29 czerwca

Ustawa określa postępowanie i organy właściwe do wykonania zadań z zakresu międzynarodowego
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Środowiska

2007
r.
o
międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1048)

przemieszczania odpadów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz kary pieniężne za naruszanie
obowiązków w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.

5.

Minister
Środowiska

Ustawa z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. z
2015 r. poz. 687)

Ustawa określa: wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów; zasady
wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów oraz zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i
unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

6.

Minister
Środowiska

Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21, z późn.
zm.)

Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające
negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania
nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego
użytkowania.

7.

Minister
Środowiska

Ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399, z późn. zm.)

Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i
porządku; warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz warunki udzielania zezwoleń podmiotom
świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.

8.

Minister
Środowiska

Ustawa z dnia 10 lipca
2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. z
2013 r. poz. 1136 oraz z

Ustawa określa: zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczoną glebą; zasady
prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; procedury związane z uzyskiwaniem
zezwoleń i pozwoleń związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi oraz procedury związane z
zapobieganiem poważnym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.
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2014 r. poz. 1101)

9.

Minister
Środowiska

Ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym
i
elektronicznym (Dz. U. z
2013 r. poz. 1155, z późn.
zm.)

Ustawa określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady
postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

10.

Minister
Środowiska

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 15
kwietnia 2008 r. w sprawie
wzoru rejestru zgłoszeń i
decyzji
w
zakresie
międzynarodowego
przemieszczania odpadów
oraz
sposobu
jego
udostępniania (Dz. U. Nr
77, poz.463)

Rozporządzenie określa wzór rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania
odpadów oraz sposób udostępniania rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego
przemieszczania odpadów.

11.

Minister
Środowiska

Rozporządzenie Ministra
Środowiska
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegółowych
warunków
i
trybu
przeprowadzania
przetargu
publicznego
oraz sposobu i warunków
przeprowadzania
negocjacji cenowej w

Rozporządzenia określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposób i
warunki przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości
znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
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przypadku
sprzedaży
lasów, gruntów i innych
nieruchomości
znajdujących
się
w
zarządzie
Lasów
Państwowych (Dz. U. z
2007 r. nr 78, poz. 532)

12.

Minister
Środowiska

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 23
marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków
wykonywania polowania i
znakowania tusz (Dz. U. nr
61 poz. 548 z póź. zm.)

Rozporządzenie określa: szczegółowe warunki wykonywania polowania; szczegółowe warunki znakowania
tusz łosi, jeleni, danieli, muflonów, saren i dzików; wzór upoważnienia do wykonywania polowania
indywidualnego oraz wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

13.

Minister
Środowiska

Rozporządzenie
Rady
Ministrów z dnia 20
kwietnia
2015
r.
w sprawie wniosku o
przeprowadzenie
postępowania
kwalifikacyjnego (Dz. U.
poz. 708)

Rozporządzenie określa wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu
ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i
rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż oraz wymagania dotyczące
dokumentów dołączanych do tego wniosku.

14.

Minister
Środowiska

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 15
grudnia 2014 r. w sprawie
wzorów dokumentów DPO
i DPR (Dz. U. poz. 1966)

Rozporządzenie określa wzory dokumentów DPO i DPR.

15.

Minister
Środowiska

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 8
października 2014 r. w

Rozporządzenie określa wzory dokumentów EDPO i EDPR.
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sprawie
wzorów
dokumentów EDPO i EDPR
(Dz. U. poz. 1405)

16.

Minister
Środowiska

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 4 marca
2015 r. w sprawie wzoru
raportu (Dz. U. poz. 319)

Rozporządzenie określa wzór raportu obejmującego informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia
zawartego między organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców
wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w
opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, a marszałkiem województwa.
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