
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. 

Poz. 2155 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 1) 

z dnia 10 grudnia 2015 r. 

w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych 

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór rocznego sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowa-
nych, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, który stanowi załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Środowiska: J. Szyszko 

  

                                                           
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 
i 2095). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2155 

 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 10 grudnia 2015 r. (poz. 2155) 

WZÓR 

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE NIELEGALNEGO PRZYWOZU I WYWOZU SUBSTANCJI 
KONTROLOWANYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 46 UST. 5 USTAWY Z DNIA 15 MAJA 2015 R. 

O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ O NIEKTÓRYCH 
FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH (DZ. U. POZ. 881) 

1. Rok  

2. Raport z przypadków zatrzymania substancji kontrolowanych1) 

1)  nazwa i ilość zatrzymanej substancji kontro-
lowanej2) 

 

2)  nazwa i adres jednostki dokonującej za-
trzymania 

 

3)  data i miejsce zatrzymania  

4)  imię i nazwisko oraz telefon/faks/e-mail 
osoby prowadzącej sprawę 

 

5)  informacje na temat unieszkodliwienia substancji kontrolowanej: 

a) termin przekazania substancji kontro-
lowanej do unieszkodliwienia 

 

b)  nazwa i adres podmiotu, któremu sub-
stancja kontrolowana została przeka-
zana do unieszkodliwienia 

 

6)  roczne zestawienie postępowań w stosunku do osób, które dokonały nielegalnego przywozu lub wywozu sub-
stancji kontrolowanej:3) 

a)  postępowania wszczęte w danym roku 
kalendarzowym 

 

b)  postępowania zakończone w danym 
roku kalendarzowym 

 

c)  postępowania wszczęte i zakończone 
w danym roku kalendarzowym 

 

3. Informacje o szkoleniach i działaniach promocyjnych, wspomagających ograniczenie nielegalnego przywozu lub 
wywozu substancji kontrolowanych4) 

 

                                                           
1) Ppkt 1–5 należy wypełnić oddzielnie dla każdego przypadku zatrzymania substancji kontrolowanej. 
2) Należy podać również przypadki zatrzymania produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane i informacje, w jakiego 

rodzaju pojemniku znajdowała się substancja. Jeśli kontrolowany był produkt lub urządzenie zawierające substancję kontrolowaną, 
należy podać rodzaj produktu lub urządzenia. 

3) Należy podać numery spraw w podziale na wskazane kategorie. 
4) Należy krótko opisać szkolenia służb celnych w zakresie substancji kontrolowanych, a także działania promocyjne prowadzone 

przez służby celne, wspomagające ograniczenie nielegalnego przywozu lub wywozu substancji kontrolowanych.  
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