
Warszawa, dnia 2 lipca 2020 r. 

Poz. 35 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K L I M A T U 1)  

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw terenów zdegradowanych 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw terenów zdegradowanych, zwany dalej „Zespołem”.  

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu.  

§ 2. Do zadań Zespołu należy: 

1) analiza propozycji i przedstawianie własnych propozycji rozwiązań prawno-

organizacyjnych, w tym wskazywanie kwestii priorytetowych do realizacji, w zakresie: 

a) inwentaryzowania i systematyzowania informacji na temat terenów 

zdegradowanych, tj.: 

– terenów, na których występuje zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

– miejsc nagromadzenia odpadów, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia  

lub życia ludzi, 

– terenów, na których występują niekorzystne zmiany naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi, 

b) remediacji terenów, na których występuje zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

c) postępowania z miejscami nagromadzenia odpadów, które stwarzają zagrożenie  

dla zdrowia lub życia ludzi, 
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d) rekultywacji terenów, na których występują niekorzystne zmiany naturalnego 

ukształtowania powierzchni ziemi, 

e) zwiększenia wykorzystania dotychczas nagromadzonych odpadów wydobywczych; 

2) opracowywanie propozycji najlepszych dostępnych technik i technologii w zakresie 

remediacji, rekultywacji oraz usuwania i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych 

oraz wydobywczych. 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący Zespołu – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu 

nadzorujący komórkę organizacyjną Ministerstwa Klimatu właściwą do spraw 

gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi;  

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa 

Klimatu właściwej do spraw gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi  

lub wskazany przez niego zastępca dyrektora tej komórki; 

3) pozostali członkowie – po jednym przedstawicielu: 

a) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

c) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,  

d) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego; 

4) sekretarz Zespołu – pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu właściwej 

do spraw gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, wskazany przez dyrektora 

tej komórki. 

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące 

w skład Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu lub zastępcę przewodniczącego 

Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań 

Zespołu, w tym w szczególności przedstawiciele: 

1) komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu, innych niż wskazana w ust. 1 pkt 2; 

2) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

3) ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4) ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej; 

6) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin; 

7) ministra właściwego do spraw rolnictwa; 
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8) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

9) ministra właściwego do spraw środowiska; 

10) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

11) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych; 

12) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; 

13) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego; 

14) Głównego Instytutu Górnictwa. 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, który w szczególności: 

1) zwołuje, przynajmniej raz na kwartał, posiedzenie Zespołu, z własnej inicjatyw  

lub na wniosek zastępcy przewodniczącego lub członka Zespołu; 

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu; 

3) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń 

Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez zastępcę przewodniczącego  

lub członków Zespołu; 

4) może powierzać zastępcy przewodniczącego lub członkom Zespołu wykonanie 

określonych zadań służących realizacji celów Zespołu. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje 

zastępca przewodniczącego Zespołu. 

3. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy  

albo  

na wniosek zastępcy przewodniczącego lub członka Zespołu, może:  

1) tworzyć grupy robocze z udziałem osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób 

zaproszonych do udziału w pracach Zespołu;  

2) zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.  

4. Koszty wykonania opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz, o których mowa w ust. 3 

pkt 2, są ponoszone ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw klimatu. 

§ 5. 1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób wchodzących w skład 

Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.  
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2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 

Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego Zespołu oraz sekretarz 

Zespołu.  

3. Przewodniczący Zespołu może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, które powinny zapewnić: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym 

udział w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad. 

§ 6. 1. Obsługę organizacyjną, w tym logistyczną i teleinformatyczną, Zespołu zapewnia 

komórka organizacyjna Ministerstwa Klimatu właściwa do spraw gospodarki odpadami 

i ochrony powierzchni ziemi. 

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków budżetu 

państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw klimatu. 

§ 7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny. Koszty udziału w posiedzeniach Zespołu 

(diety i koszty podróży) osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych przez 

przewodniczącego Zespołu lub zastępcę przewodniczącego Zespołu, zamieszkałych poza 

miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, pokrywają jednostki ich zatrudniające. 

§ 8. Przewodniczący Zespołu składa w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku 

sprawozdanie z działalności Zespołu Ministrowi Klimatu. Pierwsze sprawozdanie składane jest 

w roku 2021. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

M I N I S T E R  K L I M A T U  

Michał Kurtyka 

  


		2020-07-02T14:48:17+0200




