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Wycieki oleju

Zanieczyszczenie 

gleby, 

zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi, 

wód gruntowych

sytuacja awaryjna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013 poz. 21)                                                   

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151)                                                                                              

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 

października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z olejami odpadowymi ( Dziennik Ustaw z 

2015 r. poz. 1694)                                                                                                                            

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie. (Dz.U. 2020 poz. 

2187)                                                                                                   

Dz.U. 2019 poz. 1383   obowiązujący Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie 

kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy,teren 

oddziału Poznań

+ + Znaczący

zużycie oleju
Zużycie zasobów 

naturalnych
w trybie normalnym

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013 poz. 21)                                                         

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151)

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

− − Nieistotny

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska.(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)                   

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (Dz.U. 2015 poz. 2278)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)

REJESTR ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZE ZNACZĄCYMI

Emisja hałasu + _ Nieistotny

Szkodliwość 

oddziaływania 

na środowisko

Waga aspektu

Technologia

Dotyczy
Aspekty 

środowiskowe

Wymagania prawne powiązane z aspektem 

środowiskowymi
Miejsce występowania

Czy mamy 

wpływ na 

zjawisko

Miejsce  Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

w trybie normalnym
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń

typ
Efekt 

środowiskowy

Dyskomfort dla 

siedlisk ludzkich, 

negatywny wpływ 

na klimat 

akustyczny 

środowiska



Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 

października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. 

Dz.U. 2014, poz. 112)

Zaolejone czyściwo

zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi, 

wód gruntowych

sytuacja awaryjna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013 poz. 21)                                                                 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151)      

Miejsce  Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

+ + Znaczący

Odpady ze zużytych 

maszyn i urządzeń

zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi, 

wód gruntowych

sytuacja awaryjna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013 poz. 21)                                                        

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151)     

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

+ + Znaczący

energia elektryczna
Zużycie zasobów 

naturalnych
w trybie normalnym

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne.                                           Ustawa z dnia 

20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej                                                               

Dz.U. 2021 poz. 2166  Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

efektywności energetycznej

Teren siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań
− − Nieistotny

zużycie gazu
Zużycie zasobów 

naturalnych
w trybie normalnym

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne.                                            Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz, U. Nr 16, poz 

93)

 Teren siedziby firmy − + Nieistotny

Eksploatacja pojazdów

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

+

Emisja hałasu + _ Nieistotny

Miejsce  Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

w trybie normalnym
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń

Emisja spalin

Dyskomfort dla 

siedlisk ludzkich, 

negatywny wpływ 

na klimat 

akustyczny 

środowiska

zanieczyszczenie 

powietrza, zużycie 

nieodnawialnych 

zasobów,

efekt cieplarniany

+

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013 poz. 21)                                                                             

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)                                                            

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151).                                                                              

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)                                                            

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (Dz.U. 2015 poz. 2278)                

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 

października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat 

za korzystanie ze środowiska na rok 2022 M.P. 2021 

poz. 960

w trybie normalnym Znaczący



Wycieki oleju

Zanieczyszczenie 

gleby, 

zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi, 

wód gruntowych

sytuacja awaryjna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013 poz. 21)                                                  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 

października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z olejami odpadowymi                                  

( Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1694)                                         

Ustawa z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493)

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

+ + Znaczący

Emisja hałasu

Dyskomfort dla 

siedlisk ludzkich, 

negatywny wpływ 

na klimat 

akustyczny 

środowiska

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska -  Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627                                                                

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) 

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

+ - Nieistotny

Emisja 

zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych

zanieczyszczenie 

powietrza
sytuacja awaryjna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska -  Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627                                                                                                                 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)                                                  

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 

rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 

1860)                                                            

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 

października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat 

za korzystanie ze środowiska na rok 2022 M.P. 2021 

poz. 960

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, tern oddziały 

Poznań

+ + Znaczący

Odpady

Zanieczyszczenie 

gleby, 

zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi, 

wód gruntowych

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013 poz. 21)                                                                

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151)                                                                                 

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

+ + Znaczący

Spawanie, cięcie, 

malowanie na miejscu 

inwestycji

Eksploatacja pojazdów

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

+Emisja spalin

zanieczyszczenie 

powietrza, zużycie 

nieodnawialnych 

zasobów,

efekt cieplarniany

+

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013 poz. 21)                                                                             

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)                                                            

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151).                                                                              

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)                                                            

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (Dz.U. 2015 poz. 2278)                

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 

października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat 

za korzystanie ze środowiska na rok 2022 M.P. 2021 

poz. 960

w trybie normalnym Znaczący



energia elektryczna

pośrednie zużycie 

surowców 

naturalnych

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne.                                           Ustawa z dnia 

20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej                                                           

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o 

efektywności energetycznej oraz niektórych innych 

ustaw Dz.U. 2021 poz. 868                                                                

Prawo ochrony środowiska (t.j.. Dz.U. 2013, poz. 1232)                                                                       

Dz.U. 2020 poz. 1219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) 

Teren siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań, teren 

oddziału Poznań

− − Nieistotny

zużycie gazu
pośrednie zużycie 

surowców 

naturalnych

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne.                                            Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz, U. Nr 16, poz 

93)

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

− + Nieistotny

Wprowadzenie 

sprzętu ee

Zużycie zasobów 

naturalnych
w trybie normalnym

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. 2015 poz. 

1688)                                                                 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 

2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w 

zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

zużytego sprzętu za rok 2018 Dz.U. 2018 poz. 2326

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy
+ + Znaczący

Odpady

Zanieczyszczenie 

gleby, 

zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi, 

wód gruntowych

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. 2015 poz. 

1688)                                                                                                                       

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 

2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w 

zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

zużytego sprzętu za rok 2018 Dz.U. 2018 poz. 2326                                                         

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013 poz. 21)                                                                                                                        

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy
+ + Znaczący

Spawanie, cięcie, 

malowanie na miejscu 

inwestycji

w trybie normalnym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 

października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z olejami odpadowymi                                  

( Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1694)                                         

Ustawa z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493).                                                                             

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)  

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 

października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

 (t.j. Dz.U. 2014, poz. 112)

Montaż szaf 

sterowniczych

Zużycie energii 

elektrycznej

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne.                                                                     

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej                                                              

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)                                                               

Teren siedziby firmy, teren 

oddizłau Poznań
+w trybie normalnym

Eksploatacja 

pomieszczeń biurowych i 

socjalnych

Hałas

Miejsce Inwestycji, Teren 

siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań

+

Dyskomfort dla 

siedlisk ludzkich, 

negatywny wpływ 

na klimat 

akustyczny 

środowiska

- Nieistotny

pośrednie zużycie 

surowców 

naturalnych

Nieistotny-



Zużycie wody

pośrednie zużycie 

surowców 

naturalnych

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 

2017 poz. 1566                                                                      

Dz.U. 2021 poz. 2233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 

wodne                                                 

Teren siedziby firmy, teren 

oddizłau Poznań
+ - Nieistotny

Wytwarzanie 

ścieków bytowych

zanieczyszczenie 

wód 

powierzchniowych

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne            

Dz.U. 2017 poz. 1566                                                

Ustawa z dnia 28 luty 2018 o zmianie ustawy (Dz.U. 

2018 poz. 710) - Prawo wodne                                            

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków Dz.U. 2020 poz. 2028

Teren siedziby firmy, teren 

oddizłau Poznań
+ - Nieistotny

zużycie czynnika 

chłodniczego

substancje 

zubożające 

warstwę ozonow, 

Zanieczyszczenie 

atmosfery, 

pogorszenie 

jakości powietrza

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567)

Teren siedziby firmy, teren 

oddizłau Poznań
+ - Nieistotny

Papier/ makulatura

Zmniejszona ilość 

odnawialnych 

zasobów 

naturalnych, 

obniżenie

ilości wiązanego 

CO2 w środowisku, 

zanieczyszczenie 

odpadami

komunalnymi, 

zwiększona ilość 

wycinanych drzew,

zanieczyszczenie 

odpadami 

komunalnymi

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013 poz. 21)                                                                

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151)                                                                             

Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627                                                                              

Dz.U. 2020 poz. 1219

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)

Teren siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań
+ - Nieistotny

Zużycie energii 

elektrycznej

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne.                                                                     

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej                                                              

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)                                                               

Teren siedziby firmy, teren 

oddizłau Poznań
+w trybie normalnym

Eksploatacja 

pomieszczeń biurowych i 

socjalnych

- Nieistotny

pośrednie zużycie 

surowców 

naturalnych

Drukowanie/ kopiowanie 

dokumentów



uszczuplenie 

zasobów 

naturalnych

Tonery do drukarek i 

kopiarek

Drukowanie/ kopiowanie 

dokumentów

+

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013 poz. 21)                                                              

Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 )                                                                 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)

Teren siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań
w trybie normalnym Nieistotny



Eksploatacja sprzętu 

biurowego

Monitory, baterie i 

akumulatory -UPS, 

kalkulatory, telefony, 

drukarki i fax

uszczuplenie 

zasobów 

naturalnych

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013 poz. 21)                                                                

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151) 

Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 )                                                                             

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)

Teren siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań
+ + Znaczący

Pożar Ścieki pożarowe

zanieczyszczenie 

wód 

powierzchniowych, 

zanieczyszczenie 

powietrza

sytuacja awaryjna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013 poz. 21)                                                

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 

699).                                                                           

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2151)                                                                                             

Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej                                                    

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

Dz.U. 2021 poz. 869

Teren siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań
- + Znaczący

Opady Wody deszczowe

obciążenie 

systemów 

kanalizacyjnych

w trybie normalnym

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne                      

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne 

Dz.U. 2021 poz. 2233                                                                                

Dz.U. 2019 poz. 1311                                       

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych

Teren siedziby firmy, teren 

oddziału Poznań
+ + Znaczący

Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Sporządził: Dyrektor Biura

Dnia: 04.08.2022 Dnia: 04.08.2022
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