
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozo-
nowà  (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. OkreÊla si´ wysokoÊç stawki op∏aty za wpro-
wadzanie po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej substancji kontrolowanych,
o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà. 

2. WysokoÊç stawki op∏aty za wodorochlorofluoro-
w´glowodory — HCFC, b´dàce równie˝ sk∏adnikami
mieszanin, zawiera za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. WysokoÊç stawki op∏aty za chlorofluorow´glo-
wodory — CFC i bromometan, b´dàce  równie˝ sk∏ad-
nikami mieszanin, zawiera za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 11 stycznia 2005 r.

w sprawie wysokoÊci stawki op∏aty za substancje kontrolowane2)

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 12 listopada 2004 r. pod numerem
2004/0458/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z póên. zm.).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 11 stycznia 2005 r. (poz. 107)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2


