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INFORMACJA O WYKORZYSTYWANYCH PCB DLA OSÓB 

FIZYCZNYCH NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI 

Podstawa 

prawna 

*Art. 162, 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz 672 z późn. zm.),  

*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. nr 96, poz. 

860 z późn. zm.),  

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

przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2015 r., poz. 1450 

z późn. zm.), 

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. 

zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085). 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39 

Pok. Nr 6 

Telefon informacyjny: 077-461-11-40 w. 24 lub 48 

E-mail informacyjny: rolnictwo@kolonowskie.pl   

 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

Regina Klyszcz 

Wymagane 

dokumenty 

- informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych nie będących 

przedsiębiorcami /zał. Nr 1/ 

Wysokość opłaty 

skarbowej 
Bez opłat 

Termin 

składania 

dokumentów 

Do dnia 31 stycznia 

Termin realizacji Termin składania informacji - aktualizacja na bieżąco 

 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl
mailto:umig@kolonowskie.pl


Tryb odwoławczy Nie dotyczy 

Uwagi 

Zgodnie z Dyrektywą Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996r. w sprawie 

unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli 

(PCB/PCT) narzucono obowiązek Państwom Członkowskim poddania 

dekontaminacji lub unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB. Termin 

realizacji tego obowiązku minął z końcem 2010r.,tym samym z dniem 1 stycznia 

2011r. urządzenia zawierające PCB stały się odpadami w rozumieniu przepisów 

ustawy o odpadach. Należy zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczył urządzeń o 

objętości powyżej 5 dm3, a działania w zakresie wycofania z rynku PCB wciąż 

trwają, gdyż dotyczą one także urządzeń poniżej wskazanej objętości. 

 

Informacje 

dodatkowe 
W załączeniu 

Wzory wniosków Załącznik nr 1 

 

 

Sporządził: Regina Klyszcz 

 

 


