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Wstęp
To jest Przewodnik dla Obywateli po Radzie Kontroli Zanieczyszczeń Stanu Illinois
(Przewodnik dla Obywateli). Illinois Pollution Control Board (Board) jest niezależną
agencją utworzoną w 1970 r. na mocy Ustawy o Ochronie Środowiska (Ustawy),
stanowiącej podstawowe prawo stanu Illinois dotyczące kontroli zanieczyszczeń.
Zgodnie z ustawą Zarząd rozstrzyga sprawy i ustala zasady przywracania i ochrony
środowiska. W ten sposób Zarząd zapewnia forum publiczne, na którym
zainteresowani obywatele mogą aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji
dotyczących środowiska w naszym państwie.
Niniejszy Przewodnik dla Obywateli opisuje Radę i jej najczęstsze rodzaje
postępowań, w tym działania egzekucyjne, odwołania od zezwoleń, rozbieżności,
dostosowane standardy, odwołania dotyczące podziemnych zbiorników
magazynowych, odwołania od lokalizacji „obiektu kontroli zanieczyszczeń” i tworzenie
przepisów. Przewodnik obywatela jest wprowadzeniem przeznaczonym wyłącznie do
ogólnych celów informacyjnych; nie stanowi porady prawnej ani nie zastępuje
postanowień jakiegokolwiek statutu lub regulaminu.
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Na tej stronie można zapoznać się z regulaminem Zarządu i jego treścią, a także z
ustawą. W Biurze Urzędnika (COOL) znajdziesz również informacje o aktach i wiele
ważnych dokumentów z posiedzeń Zarządu, takie jak decyzje Zarządu, transkrypcje
przesłuchań i publiczne komentarze. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji,
skontaktuj
się
z
biurem
sekretarza
pod
numerem
312-814-3461,
PCB.Clerks@illinois.gov lub:
Illinois Rada Kontroli Zanieczyszczeń, Biuro Urzędnika
James R. Thompson Center, Suite 11-500100
West Randolph Street Chicago,
Illinois 60601
Zarząd wydaje również kwartalny biuletyn „Rejestr środowiska”, który jest dostępny
tutaj. Ponadto Zarząd organizuje serię „Brown Bag Lunch” dla opinii publicznej i
profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska, aby wysłuchać prelegentów na
wiele różnych tematów.

Zarząd i ustawa
Rada Kontroli Zanieczyszczeń Stanu Illinois (Rada) została utworzona w 1970 roku
na mocy Ustawy o Ochronie Środowiska (415 ILCS 5). Ustawa to podstawowe prawo
stanu Illinois dotyczące ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem. Zgodnie z
ustawą, Zarząd pełni dwie główne funkcje: (1) przyjmowanie zasad środowiskowych
dla stanu Illinois poprzez tworzenie przepisów; oraz (2) rozstrzyganie spraw
środowiskowych poprzez orzekanie, podobnie jak „sąd naukowy”. Zarząd składa się
z pięciu Członków posiadających weryfikowalne doświadczenie w zakresie kontroli
zanieczyszczeń. Członkowie Zarządu są powoływani przez Gubernatora i podlegają
potwierdzeniu przez Senat stanu Illinois.
Stanowienia przepisów mają charakter quasi-legislacyjny; sprawy orzekające mają
charakter quasi-sądowy. Decyzje Zarządu w każdej sprawie orzekającej i orzekającej
opierają się na informacjach zebranych podczas postępowania – zwykle podczas
jednej lub więcej publicznych rozpraw – i umieszczonych w publicznym rejestrze
prowadzonym przez Sekretarza Zarządu. Zarząd podejmuje formalne działania w
sprawach regulaminowych i orzeczniczych poprzez swoje pisemne zarządzenia.
Zarząd przyjmuje swoje zarządzenia większością głosów co najmniej trzech członków
Zarządu na posiedzeniach otwartych dla publiczności zgodnie z ustawą o otwartych
posiedzeniach (5 ILCS 120). Zasadniczo od ostatecznych decyzji Zarządu można się
odwołać bezpośrednio do Państwowego Sądu Apelacyjnego. 415 ILCS 5/29, 38.5(j),
41.
Po posiedzeniach otwartych Zarząd wydaje formalne, pisemne zarządzenia, w
których podaje uzasadnienie decyzji Zarządu. Zarządzenia Rady, porządki obrad i
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protokoły (wraz z ustawą, przepisami środowiskowymi i proceduralnymi Rady oraz
wiele więcej) można znaleźć na tej stronie internetowej.
Poprzez tworzenie przepisów Zarząd przyjął przepisy środowiskowe w następujących
obszarach: zanieczyszczenie powietrza; zanieczyszczenie wody; skażenie gruntu;
publiczne zaopatrzenie w wodę; zanieczyszczenia związane z kopalniami;
zanieczyszczenia związane z rolnictwem; odpady niebezpieczne i inne niż
niebezpieczne; podziemne zbiorniki magazynowe; porządki oparte na ryzyku; zużyte
i zużyte opony; zanieczyszczenie hałasem; promieniowanie atomowe; potencjalnie
zakaźne odpady medyczne; czyste gruz budowlany lub rozbiórkowy; i prawo do
wiedzy. Zasady te są skodyfikowane w Tytule 35 Kodeksu Administracyjnego stanu
Illinois (35 Ill. Adm. Code 201-1600). Zarząd przyjął również przepisy administracyjne,
które wyjaśniają, w jaki sposób uzyskać informacje od Rady (2 Ill. Adm. Code 2175)
oraz zasady proceduralne, które wyjaśniają, jak wszczynać i uczestniczyć w
postępowaniu Rady (35 Ill. Adm. Code 101-130) .
Oprócz stanowienia przepisów, Zarząd rozpatruje wiele rodzajów spraw sądowych, w
tym czynności egzekucyjne zarzucające naruszenie Ustawy i regulaminu Zarządu.
Powództwo egzekucyjne może wnieść każdy, w tym prokurator generalny stanu
Illinois, prokurator stanowy, jedna lub więcej osób, organizacja środowiskowa,
stowarzyszenie, samorząd lokalny lub firma. Zarząd rozpatruje również odwołania od
decyzji podjętych przez inne jednostki rządowe, w tym decyzji o pozwoleniu Illinois
Environmental Protection Agency (IEPA), agencji, która egzekwuje przepisy
dotyczące ochrony środowiska; Decyzje Funduszu Podziemnych Zbiorników
Magazynowych Urzędu Marszałkowskiego Państwowej Straży Pożarnej; decyzje
powiatowe i gminne w sprawie lokalizacji składowisk; oraz cytaty administracyjne
wydawane przez IEPA lub samorządy.
Rada rozpatruje inne rodzaje spraw, w tym wnioski o rozbieżności, dostosowane
normy, ograniczone w czasie normy jakości wody i inne formy zwolnienia z przepisów
Rady dotyczących ochrony środowiska, a także roszczenia dotyczące tajemnicy
handlowej i wnioski o certyfikaty podatkowe „zakładu kontroli zanieczyszczeń”.
Zarząd jest również upoważniony do przeprowadzania przesłuchań wyjaśniających
we wszelkich kwestiach dotyczących środowiska. 35 Zdj. kod dop. 102.112.

Zwolnienie z przepisów zarządu
W jaki sposób dana osoba może uzyskać ulgę lub „zrzeczenie się” z reguły
Rady?
Ustawa (Ustawa) o ochronie środowiska upoważnia Radę Kontroli
Zanieczyszczeń stanu Illinois (Zarząd) do zapewniania różnych form
długoterminowego lub stałego zwolnienia z przepisów dotyczących ochrony
środowiska. 415 ILCS 5/28,1, 35-38,5. Rada może zwolnić z ogólnie
obowiązujących zasad na dwa sposoby. Po pierwsze, Rada może udzielić
zwolnienia poprzez tworzenie przepisów, zmieniając ogólnie obowiązujące
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przepisy lub przyjmując nowe, specyficzne dla danego miejsca przepisy. Sekcja
„Ustanawianie przepisów” niniejszego Przewodnika dla obywateli dokładniej
opisuje tę procedurę. Po drugie, Zarząd może przyznać ulgę w drodze
postępowania sądowego, które obejmuje rozbieżności, skorygowane standardy i
ograniczone w czasie standardy jakości wody.
Ustawa zezwala Agencji Ochrony Środowiska Stanu Illinois (IEPA) na
zapewnienie bardzo krótkoterminowej pomocy w nagłych wypadkach poprzez
tymczasowe odchylenia.
Czym są wariancje?
Wariancja jest nakazem wydanym przez Zarząd, aby zapewnić osobie
tymczasowe zwolnienie z obowiązku ochrony środowiska. Wariancja trwa nie
dłużej niż pięć lat, wymaga od osoby przestrzegania reguły na koniec okresu
wariancji i często obejmuje warunki, które osoba musi spełnić w okresie wariancji.
W przypadku wykazania zadowalającego postępu, Zarząd może z roku na rok
przedłużać wariancję poza okres wariancji. Izba przyznaje wariancję tylko wtedy,
gdy osoba występująca o ulgę („wnioskodawca”) udowodni, że przestrzeganie
zasady nałożyłoby na „samowolne lub nieuzasadnione trudności”. Rada rozważa
sytuację składającego petycję i wszelkie szkody dla środowiska, jakie mogą
wyniknąć, gdyby Rada miała przyznać wnioskowaną ulgę. Generalnie Zarząd
musi wydać decyzję w ciągu 120 dni od złożenia wniosku lub wniosku o
przesłuchanie, w zależności od tego, co nastąpi później. Składający petycję może
jednak przedłużyć ten ustawowy termin. 415 ILCS 5/35-38; 35 Zdj. kod dop. 104.
Podczęść B.
Stronami postępowania w sprawie wariancji są składający petycję i IEPA. Powód
rozpoczyna postępowanie od złożenia do Zarządu formalnego, pisemnego
wniosku o zadośćuczynienie, który nazywa się „petycją”. Ustawa wymaga od
składającego petycję uiszczenia opłaty za zgłoszenie w wysokości 75 USD. 415
ILCS 5/7,5. Składający petycję musi dostarczyć kopię swojej petycji do IEPA. IEPA
rozpatruje petycję i składa Zarządowi zalecenie, aby Zarząd przyznał odstępstwo,
przyznał odstępstwo z warunkami lub odrzucił odstępstwo.
Na wniosek składającego petycję Zarząd przeprowadza rozprawę co do meritum
wniosku. Zarząd przeprowadza również przesłuchanie, jeśli ktokolwiek inny, w tym
IEPA lub członek społeczeństwa, poprosi o przesłuchanie, składając wniosek w
ciągu 21 dni od opublikowania przez składającego petycję zawiadomienia o petycji
w gazecie. Ponadto Zarząd przeprowadza rozprawę, jeżeli uzna ją za celową.
Rozprawy są otwarte dla publiczności.
Na rozprawie wariancji, która jest rodzajem rozprawy orzekającej, strony i
członkowie społeczeństwa nie mają takich samych praw uczestnictwa. Informacje
na temat udziału w rozprawach orzekających znajdują się w części „Rozprawy”
niniejszego Przewodnika dla Obywateli. Ponadto członkowie społeczeństwa mogą
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zgłaszać „komentarze publiczne”, które są opisane w sekcji „Uczestnictwo
społeczne” niniejszego Przewodnika dla obywateli.
Czym są tymczasowe wariancje?
Tymczasowa rozbieżność to decyzja wydana przez IEPA w celu zapewnienia
danej osobie bardzo krótkoterminowego zwolnienia z przepisów dotyczących
ochrony środowiska, zwykle w sytuacjach awaryjnych. Do IEPA ma zastosowanie
mechanizm ubiegania się o tymczasową wariancję. Jeśli IEPA uważa, że
przestrzeganie zasady nałożyłoby „arbitralne lub nieuzasadnione trudności”,
przyznaje tymczasową wariancję. Tymczasowa wariancja trwa nie dłużej niż 45
dni, ale IEPA może ją przedłużyć do dodatkowych 45 dni. Tymczasowa
rozbieżność nie może jednak przekroczyć łącznie 90 dni w dowolnym roku
kalendarzowym. Zakład musi przestrzegać zasady ochrony środowiska do czasu
wygaśnięcia tymczasowej rozbieżności. 415 ILCS 5/35-37. Decyzja IEPA w
sprawie tymczasowego wniosku o wariancję nie podlega przeglądowi przed
Zarządem, ale jeśli IEPA odrzuci wniosek lub nie podejmie w odpowiednim czasie
decyzji w sprawie wniosku, zakład może złożyć wniosek do Zarządu o wariancję.
Więcej informacji na temat tymczasowych odchyleń można znaleźć w 35 Ill. Adm.
Code 180, „Procedury i kryteria oceny wniosków o tymczasowe odchylenia” IEPA.
Czym są dostosowane standardy?
Skorygowana norma to nakaz, który Rada wydaje składającemu petycję z własnej,
indywidualnej alternatywy dla ogólnie obowiązującej zasady ochrony środowiska.
Niektóre dostosowane normy wygasają po określonej liczbie lat, ale inne są trwałe.
Osoba ubiegająca się o skorygowany standard, zwana „wnioskującym”, musi
zazwyczaj udowodnić, między innymi, że (1) czynniki dotyczące jej obiektu
„istotnie i znacząco różnią się” od czynników, na których oparła się Rada,
przyjmując ogólnie- obowiązującej zasady oraz (2) dostosowana norma nie
spowoduje skutków środowiskowych lub zdrowotnych „istotnie i znacznie bardziej
niekorzystnych” niż miałoby to miejsce zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą.
415 ILCS 5/28.1; 35 Zdj. kod dop. 104. Podczęść D.
Stronami dostosowanego standardowego postępowania są wnioskodawca, który
składa wniosek do Zarządu o wszczęcie sprawy oraz IEPA. Ustawa wymaga od
składającego petycję uiszczenia opłaty za zgłoszenie w wysokości 75 USD. 415 ILCS
5/7,5. Składający petycję musi dostarczyć kopię swojej petycji do IEPA. IEPA
rozpatruje petycję i składa zalecenie Zarządowi. Na wniosek składającego petycję
Zarząd przeprowadza rozprawę co do meritum wniosku. Zarząd przeprowadza
również przesłuchanie, jeśli ktokolwiek inny, w tym IEPA lub członek społeczeństwa,
złoży wniosek o przesłuchanie w ciągu 21 dni od opublikowania przez składającego
petycję zawiadomienia o petycji w gazecie. Ponadto Zarząd przeprowadza rozprawę,
jeżeli uzna ją za celową. Rozprawy są otwarte dla publiczności.
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Na rozprawie dostosowanej standardowo, która jest rodzajem rozprawy orzekającej,
strony i członkowie społeczeństwa nie mają takich samych praw uczestnictwa.
Informacje na temat udziału w rozprawach orzekających znajdują się w części
„Rozprawy” niniejszego Przewodnika dla Obywateli. Ponadto członkowie
społeczeństwa mogą zgłaszać „komentarze publiczne”, które są opisane w sekcji
„Uczestnictwo społeczne” niniejszego Przewodnika dla obywateli.
Jakie są ograniczone w czasie normy jakości wody?
Ograniczony czasowo standard jakości wody (TLWQS) to forma tymczasowego
zwolnienia z norm jakości wody. Osoba ubiegająca się o ulgę, zwana „petytorem”,
zazwyczaj musi uiścić opłatę za zgłoszenie w wysokości 75 USD. 415 ILCS 5/7,5.
Zarząd może przyjąć TLWQS dla zlewni lub co najmniej jednego z poniższych:
zbiorniki wodne; segmenty zbiorników wodnych; lub zrzutów. Te postępowania Rady
nie podlegają wymogom stanowienia prawa, ale również nie są uważane za sprawy
orzecznicze. TLWQS musi być zgodny z federalną ustawą o czystej wodzie i
zasadami Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. 415 ILCS 5/38.5.

Odwołania od decyzji agencji państwowych
Odwołania od decyzji Agencji Ochrony Środowiska stanu Illinois
Rada Kontroli Zanieczyszczeń Stanu Illinois (Rada) rozpatruje odwołania od
decyzji Agencji Ochrony Środowiska Stanu Illinois (IEPA) w sprawie wydania lub
odmowy wydania zezwoleń w programach ochrony środowiska. 415 ILCS 5/40,
40.2, 40.3. Zarząd rozpatruje również odwołania od decyzji IEPA w ramach
programu Leaking Underground Storage Tank (UST) (415 ILCS 5/57-57.19), takie
jak odrzucenie przez IEPA planów oczyszczania lub wnioski o zwrot kosztów
oczyszczania z Państwowego Funduszu UST. 35 III Kodeks Adm. 105. Podczęść
D. Inne decyzje, od których można się odwołać, są określone w ustawie o ochronie
środowiska (ustawa) lub w przepisach Rady, takich jak Site Remediation Program
(35 Ill. Adm. Code 740). Ponieważ Zarząd zasadniczo podobnie rozpatruje
odwołania od wszystkich rodzajów decyzji IEPA, poniżej omówiono tylko
odwołania od decyzji o pozwoleniach („odwołania o pozwolenie”). Zasady
proceduralne Zarządu dotyczące odwołań od decyzji IEPA znajdują się pod
adresem 35 Ill. Adm. Code 105.
Czym są zezwolenia?
Ustawa i przepisy Rady wymagają określonych źródeł zanieczyszczeń w celu
uzyskania pozwoleń. Ogólnie rzecz biorąc, pozwolenie jest dokumentem prawnym
wydanym przez IEPA, który upoważnia do budowy lub eksploatacji obiektu lub
sprzętu na określonych warunkach. Pozwolenie może umożliwiać uwalnianie do
środowiska kontrolowanych ilości zanieczyszczeń, takich jak emisje do powietrza
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lub zrzuty do dróg wodnych. Pozwolenie może też umożliwiać usuwanie odpadów,
takich jak osady na składowisku. IEPA zazwyczaj wydaje pozwolenie z
„warunkami standardowymi”, ale często tworzy również „warunki specjalne”, które
jej zdaniem są potrzebne do rozwiązania problemów specyficznych dla danego
miejsca.
Czym są odwołania od zezwolenia?
Jeżeli IEPA odmówi wydania zezwolenia lub wyda zezwolenie z warunkami, które
wnioskodawca uważa za nieodpowiednie, wnioskodawca może odwołać się od tej
decyzji do Rady. Od niektórych decyzji dotyczących zezwolenia IEPA mogą się
odwołać nie tylko osoby ubiegające się o zezwolenie, ale także osoby trzecie. 415
ILCS 5/40(b), (c), (e), 40.2, 40.3. Ustawa umożliwia również odwołanie się od
innych decyzji IEPA, tak jakby były to decyzje zezwalające, takie jak decyzje UST.
Osoba odwołująca się od decyzji IEPA do Zarządu jest nazywana „petytorem”.
IEPA nazywana jest „respondentem”. Gdy składający petycję jest stroną trzecią,
wnioskodawca jest również pozwanym. Aby wnieść apelację, ustawa wymaga,
aby składający petycję uiścił opłatę w wysokości 75 USD. 415 ILCS 5/7,5.
Zarząd podejmuje decyzję w sprawie odwołania od zezwolenia na podstawie
danych, które IEPA posiadała przed nią, kiedy wydała swoją decyzję. Zazwyczaj
Zarząd przeprowadza publiczne przesłuchanie, a strony składają opinie prawne.
Na składającej petycję spoczywa ciężar udowodnienia, że IEPA popełniła błąd.
Na przykład, gdy wnioskodawca jest składający petycję, musi wykazać przed
Radą, że obowiązujące przepisy i zasady dotyczące ochrony środowiska nie
zostałyby naruszone, gdyby wnioskowane zezwolenie zostało wydane, a nie
odrzucone, lub że kwestionowane warunki w wydanym pozwoleniu nie są
konieczne dla realizacji celów ustawy. Zarząd musi podjąć decyzję o odwołaniu
od zezwolenia w ciągu 120 dni od złożenia odwołania, chyba że wnioskodawca
ubiegający się o zezwolenie przedłuży ten ustawowy termin. Tylko wnioskodawca
może przedłużyć termin wydania decyzji, nawet w przypadku odwołania strony
trzeciej od decyzji o pozwoleniu IEPA.
Jak działają odwołania od zezwoleń?
Odwołanie od zezwolenia rozpoczyna się, gdy składający petycję (wnioskodawca
ubiegający się o zezwolenie lub, jeśli zezwala na to ustawa, osoba trzecia) złoży
formalną, pisemną petycję do Zarządu i doręczy kopię IEPA oraz, w stosownych
przypadkach, wnioskującemu o zezwolenie. Wnioskodawca musi złożyć wniosek
w ciągu 35 dni od dnia, w którym IEPA doręczył decyzję o pozwoleniu
(wnioskodawcy o pozwolenie) lub wydał decyzję o pozwoleniu (wnioskodawca
będący osobą trzecią). 35 Zdj. kod dop. 105.206. W określonych sytuacjach Rada
może przedłużyć termin odwołania o dodatkowe 90 dni, jeżeli wnioskodawca i
IEPA oraz, w stosownych przypadkach, wystąpią wspólnie, strona trzecia.
Procedury przedłużające są określone w ustawie (415 ILCS 5/40(a)(1), 40(c),
40.2) oraz regulaminie Rady (35 Ill. Adm. Code 105.208). IEPA musi elektronicznie
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złożyć dokumenty, na których oparła swoją decyzję o zezwoleniu, zwane
„Rekordem Agencji”.
Jak działają przesłuchania odwoławcze?
Przesłuchania odbywają się zwykle w ramach odwołań od zezwoleń. Przesłuchanie
prowadzi funkcjonariusz Rady ds. przesłuchań, a przedstawiciele IEPA,
wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie oraz osoba trzecia składająca petycję
mogą przedstawić dowody. Zazwyczaj rozprawa w sprawie odwołania, która jest
rodzajem rozprawy orzekającej, opiera się wyłącznie na protokole Agencji. Rozprawy
w sprawie pozwoleń na odwołanie są otwarte dla publiczności, która może
uczestniczyć, o ile pozwala na to urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające.
Więcej informacji na temat udziału w rozprawach orzekających znajduje się w części
„Przesłuchania” niniejszego Przewodnika dla Obywateli. Ponadto członkowie
społeczeństwa mogą zgłaszać „komentarze publiczne”, które są opisane w sekcji
„Uczestnictwo społeczne” niniejszego Przewodnika dla obywateli.
Czy dana osoba może odwołać się od ostatecznej decyzji Rady w sprawie
odwołania od zezwolenia?
Tak. Jeżeli strona postępowania Zarządu chce odwołać się od ostatecznej decyzji
Zarządu w apelacji o zezwolenie, strona musi złożyć odwołanie bezpośrednio do
Stanowego Sądu Apelacyjnego. Wszelkie odwołania należy składać w ciągu 35
dni od otrzymania przez stronę ostatecznego nakazu od Zarządu. Dodatkowe
informacje na temat odwołań od decyzji orzekających przez Radę można znaleźć
w Ustawie (415 ILCS 5/41), zasadach proceduralnych Rady (35 Ill. Adm. Code
101.300(d)(2), 101.906) oraz Regulaminie Illinois. Sąd Najwyższy (Ill. S. Ct.
Reguła 335).
Odwołania od decyzji Urzędu Marszałkowskiego Państwowej Straży Pożarnej w
ramach programu Przeciekający UST
Urząd Państwowej Straży Pożarnej (OSFM) decyduje, czy właściciele i operatorzy
przeciekających UST kwalifikują się do zwrotu kosztów sprzątania z Państwowego
Funduszu UST, a jeśli tak, to jaki odliczenie ma zastosowanie. 415 ILCS 5/57,9.
Zarząd rozpatruje odwołania od tych decyzji OSFM. Zarząd nie rozpatruje odwołań
od decyzji OSFM w sprawie rejestracji UST lub wnoszenia opłat. Ogólnie rzecz biorąc,
Zarząd rozpatruje odwołania od decyzji OSFM o kwalifikowalności/odliczeniu,
podobnie jak odwołania od decyzji IEPA o zezwoleniach, o których mowa powyżej.
Są jednak różnice. Na przykład 35-dniowy termin odwołania biegnie od daty decyzji
OSFM, a nie od jej otrzymania i nie może zostać przedłużony. Więcej informacji na
temat odwołań od OSFM można znaleźć w przepisach proceduralnych Rady pod
adresem 35 III kod admirała 105. Podczęść E.
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Odwołania dotyczące lokalizacji zakładu kontroli zanieczyszczeń
Jak wygląda proces lokalizacji obiektu kontroli zanieczyszczeń?
Ustawa (ustawa) o ochronie środowiska (415 ILCS 5) przewiduje unikalny proces
dla gminy lub powiatu, który może odgrywać znaczącą rolę w podejmowaniu
decyzji, czy „obiekt kontroli zanieczyszczeń” (PCF) może zlokalizować lub
rozszerzyć się w jego granicach. PCF obejmują składowiska odpadów, sanitarne
składowiska odpadów, stacje przeładunku odpadów, zakłady przetwarzania
odpadów i spalarnie.
Ustawa i przepisy Rady Kontroli Zanieczyszczeń stanu Illinois wymagają od PCF
uzyskania pozwoleń na budowę. Illinois Environmental Protection Agency nie
może wydać pozwolenia, dopóki nie uzyska dowodu, że odpowiednia gmina lub
hrabstwo („lokalne władze lokalizacyjne”) udzieliły zgody na lokalizację w celu
budowy lub rozbudowy PCF. Jeżeli proponowana nowa lub rozszerzająca się PCF
miałaby znajdować się na terenie włączonym, gmina jest lokalnym organem
odpowiedzialnym za lokalizację; gdyby znajdowała się na obszarze nie
posiadającym osobowości prawnej, władzą lokalną jest hrabstwo. 415 ILCS
5/39(c).
Osoba ubiegająca się o zatwierdzenie lokalizacji musi złożyć wniosek do
lokalnego organu ds. lokalizacji, powiadomić w odpowiednim czasie o wniosku o
lokalizację osoby, których to dotyczy, i udowodnić, że proponowany nowy obiekt
lub rozbudowa spełnia dziewięć kryteriów lokalizacji określonych w sekcji 39.2
ustawy (415 ILCS 5/39.2 ). Lokalny organ lokalizacji musi przeprowadzić publiczne
przesłuchanie i otrzymać publiczny komentarz do wniosku w określonych
terminach. W oparciu o zapis lokalnego postępowania i dziewięć kryteriów
ustawowych, lokalny organ ds. lokalizacji może zatwierdzić lokalizację, zatwierdzić
lokalizację z warunkami lub odmówić lokalizacji dla proponowanego nowego lub
rozszerzanego PCF. Ogólnie rzecz biorąc, lokalny organ ds. lokalizacji musi
wydać pisemną decyzję w ciągu 180 dni od otrzymania wniosku o lokalizację.
Dodatkowe informacje na temat lokalnego procesu lokalizacji można znaleźć w
sekcji 39.2 ustawy (415 ILCS 5/39.2).
Czym są odwołania dotyczące lokalizacji?
Na warunkach określonych w art. 40.1 ustawy (415 ILCS 5/40.1), wnioskodawca
PCF dotyczący lokalizacji lub każda osoba, która uczestniczyła w przesłuchaniu
lokalnego organu odpowiedzialnego za lokalizację, może odwołać się od decyzji
dotyczącej lokalizacji do Zarządu. Spośród tych osób, które uczestniczyły w
lokalnym przesłuchaniu lokalizacyjnym, tylko te, które znajdują się w takiej
lokalizacji, że mogą odczuć skutki proponowanego nowego lub rozszerzającego
się PCF, mogą wnieść odwołanie „strony trzeciej” do Zarządu. 35 Zdj. kod adw.
107.202. Strona trzecia może odwołać się tylko od zatwierdzenia lokalizacji;
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wnioskodawca rozmieszczenia może odwołać się od odmowy zatwierdzenia
rozmieszczenia lub przyznania zatwierdzenia rozmieszczenia z określonymi
warunkami.
Jak działają odwołania dotyczące lokalizacji?
Odwołania PCF dotyczące lokalizacji rozpoczynają się, gdy osoba zwana
„petytorem” złoży wniosek do rozpatrzenia do Zarządu i doręczy kopię lokalnemu
organowi ds. lokalizacji oraz, w stosownych przypadkach, wnioskodawcy
lokalizacji. Ustawa wymaga od składającego petycję (wnioskodawcy lokalizacji lub
osoby trzeciej) uiszczenia opłaty za zgłoszenie w wysokości 75 USD. 415 ILCS
5/7,5. Wszystkie wnioski o rewizję lokalnych decyzji dotyczących lokalizacji muszą
spełniać wymogi merytoryczne przepisów proceduralnych Rady pod adresem 35
Ill. Adm. Code 107.208. Petycje należy składać w ciągu 35 dni od podjęcia przez
lokalne władze lokalizacji w celu zatwierdzenia lub odrzucenia lokalizacji PCF.
Ustawa nie zezwala na przedłużanie terminów składania tych odwołań.
Lokalny organ ds. lokalizacji musi elektronicznie złożyć dokumenty, na których
oparł swoją decyzję o lokalizacji, zwane „rejestrem lokalnym”. 35 Ill. Kod
Administracyjny 107. Podczęść C. Zarząd wyznacza funkcjonariusza ds.
przesłuchań do prowadzenia sprawy i prowadzenia przesłuchania. Generalnie, w
zależności od podstaw odwołania, Zarząd podejmuje ostateczną decyzję w
oparciu o to, czy procedury lokalnego organu lokalizacyjnego były zasadniczo
sprawiedliwe, czy decyzja lokalizacyjna jest prawidłowa w oparciu o kryteria
ustawowe, czy też warunki lokalizacyjne narzucone przez samorząd jego dotacja
lokalizacyjna jest niezbędna do realizacji celów art. 39 ust. 2 Ustawy. Zarząd musi
rozstrzygnąć te odwołania w ciągu 120 dni od złożenia odwołania, chyba że
wnioskodawca lokalizacji przedłuży ten ustawowy termin. Tylko wnioskodawca
lokalizacji może przedłużyć termin decyzji, nawet w przypadku odwołań stron
trzecich. Dodatkowe informacje na temat lokalizacji odwołań znajdują się w Sekcji
40.1 Ustawy i Części 107 regulaminu Zarządu (35 Ill. Adm. Code 107).
Jak działają rozprawy dotyczące apelacji dotyczących lokalizacji?
Rozprawę apelacyjną, będącą rodzajem rozprawy orzekającej, przeprowadza
funkcjonariusz przesłuchujący Kolegium. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele
składającego petycję, lokalnego organu odpowiedzialnego za lokalizację oraz
wnioskodawcy (jeśli nie jest składający petycję), z których każdy może
przedstawić dowody. Obywatele niebędący stronami mogą uczestniczyć w
rozprawie, ale nie mogą przesłuchiwać świadków. Zazwyczaj obywatele mogą
zgłaszać ustne publiczne komentarze w ogłoszonym czasie. 35 Zdj. kod dop.
107.404. Więcej informacji na temat udziału w rozprawach orzekających znajduje
się w części „Przesłuchania” niniejszego Przewodnika dla Obywateli. Ponadto
członkowie społeczeństwa mogą zgłaszać „komentarze publiczne”, które są
opisane w sekcji „Uczestnictwo społeczne” niniejszego Przewodnika dla
obywateli.
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Czy dana osoba może odwołać się od ostatecznej decyzji Zarządu w sprawie
odwołania lokalizacji?
Tak. Jeżeli strona w postępowaniu przed Zarządem chce odwołać się od
ostatecznej decyzji Zarządu w apelacji dotyczącej lokalizacji, strona musi złożyć
odwołanie bezpośrednio do Stanowego Sądu Apelacyjnego. Wszelkie odwołania
należy składać w ciągu 35 dni od otrzymania ostatecznego zamówienia od
Zarządu. Więcej informacji na temat orzeczeń komisji odwoławczych można
znaleźć w Ustawie (415 ILCS 5/41) i Regulaminie Sądu Najwyższego stanu Illinois
(Ill. S. Ct. Rule 335).

Rozprawy
Rozprawa Rady
Generalnie, Illinois Pollution Board (Rada) przeprowadza dwa rodzaje
przesłuchań: przesłuchania sądowe; oraz przesłuchania w zakresie tworzenia
przepisów. Oba rodzaje rozpraw są otwarte dla publiczności. Celem przesłuchań
jest zebranie informacji, które Zarząd analizuje przy rozważaniu proponowanych
zasad ochrony środowiska lub podejmowaniu decyzji w sprawach
środowiskowych. Przesłuchania są prowadzone przez funkcjonariuszy
przesłuchujących pracowników Rady. Zeznanie spisywane jest przez protokolanta
sądowego, przedstawiane są eksponaty, można wnieść sprzeciw wobec
dowodów. Transkrypcje wszystkich przesłuchań Rady są dostępne na tej stronie
internetowej. Zarząd lub urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające może
zdecydować, że przesłuchanie odbędzie się w formie wideokonferencji –
podejmując tę decyzję, Zarząd lub urzędnik przeprowadzający spotkanie
wyjaśniające bierze pod uwagę takie czynniki, jak opłacalność, wydajność,
przystosowanie obiektu, dostępność świadków, interes publiczny, preferencje
stron oraz złożoność i sporność postępowania. Więcej informacji na temat
przesłuchań można znaleźć w ogólnych zasadach proceduralnych Rady pod
adresem 35 III Kodeks Adapt. 101. Podczęść F, zasadach proceduralnych Rady
dotyczących stanowienia przepisów (35 Il. Ad Adm. Code 102) oraz zasadach
proceduralnych Rady dotyczących poszczególnych rodzajów orzecznictwa
sprawy (35 Ill. Adm. Code 103-130).
Rozprawy sądowe
Celem rozprawy orzekającej jest dostarczenie Zarządowi wszelkich dowodów
niezbędnych do podjęcia świadomego rozstrzygnięcia w toczącej się przed nim
sprawie, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń co do rodzaju informacji, które
Zarząd może wziąć pod uwagę. Sprawy orzecznicze obejmują czynności
egzekucyjne, odwołania od zezwoleń, odwołania administracyjne, rozbieżności,
dostosowane standardy oraz odwołania od decyzji władz lokalnych dotyczących
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lokalizacji „obiektów kontroli zanieczyszczeń”. Stronami w sprawie orzeczniczej są
osoby, których prawa i obowiązki prawne są przedmiotem skargi lub wniosku,
który wszczął sprawę. W niektórych przypadkach Rada może zezwolić innym
osobom na bycie „interwenientami”, co generalnie daje im takie same prawa jak
stronom. Dodatkowe informacje na temat interwencji można znaleźć w
regulaminie Rady pod numerem 35 Ill. Adm. Code 101.402.
Rozprawa orzekająca jest okazją dla stron do przedstawienia dowodów (np.
zeznań świadków, dokumentów, zdjęć) w celu przekonania Zarządu, że powinny
wygrać sprawę. W tych przesłuchaniach członkowie społeczeństwa mają
ograniczone prawa uczestnictwa. Mogą – na ile pozwala urzędnik
przeprowadzający spotkanie wyjaśniające – składać ustne „oświadczenia” pod
przysięgą i poddawać się przesłuchaniom krzyżowym lub składać ustne
„komentarze publiczne” bez składania przysięgi lub poddawania się
przesłuchaniom. W przeciwieństwie do partii, obywatele nie mogą przesłuchiwać
świadków. Więcej informacji na temat udziału społeczeństwa można znaleźć w
regulaminie Rady pod adresem 35 Ill. Adm. Code 101.110, 101.628.
Przesłuchania w sprawie tworzenia przepisów
Celem przesłuchania Rady w sprawie tworzenia przepisów jest zebranie informacji
na temat proponowanych przepisów, w tym informacji o problemach
środowiskowych, które przepisy mają uwzględniać, kto podlegałby przepisom i czy
przestrzeganie przepisów byłoby technicznie wykonalne i uzasadnione
ekonomicznie . Osoba składająca propozycję przyjęcia lub zmiany przepisów
(zazwyczaj Illinois Environmental Protection Agency) nazywana jest
„zwolennikiem” tworzenia przepisów. Zazwyczaj przedsiębiorstwa i samorządy, na
które miałyby wpływ proponowane przepisy, a także organizacje ekologiczne,
biorą udział w przesłuchaniach Rady. Robią to, przedstawiając informacje na
poparcie swoich stanowisk w sprawie wniosku, w tym wszelkie pozytywne lub
negatywne skutki gospodarcze. Po zakończeniu prezentacji przez wnioskodawcę
na rozprawie wszyscy inni uczestnicy, w tym członkowie społeczeństwa, mogą
przedstawiać zeznania świadków i powiązane eksponaty, przesłuchiwać
świadków i przedstawiać ustne komentarze publiczne (nie pod przysięgą ani nie
podlegające przesłuchaniu) lub oświadczenia ustne (pod przysięgą i pod
warunkiem przesłuchania), wszystko na co pozwala funkcjonariusz
przeprowadzający spotkanie wyjaśniające.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w przesłuchaniu w sprawie przepisów,
powinieneś skontaktować się z wyznaczonym funkcjonariuszem ds. przesłuchań.
Informacje o oczekujących na przyjęcie przepisach, w tym nakazy Rady i transkrypcje
przesłuchań, są dostępne na tej stronie internetowej. Aby uzyskać dodatkowe
informacje na temat przesłuchań w zakresie tworzenia przepisów, należy zapoznać
się z zasadami proceduralnymi Rady pod adresem 35 il. Admir. Code 102. Podczęść
D.
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Działania egzekucyjne
Działania egzekucyjne to sprawy wniesione do Zarządu (Zarządu) Kontroli
Zanieczyszczeń Stanu Illinois zgodnie z sekcją 31 ustawy (ustawa) o ochronie
środowiska (415 ILCS 5/31) i sekcją 103 zasad proceduralnych Rady (35 Ill. Adm.
Code 103). Są to skargi zarzucające naruszenie lub naruszenie ustawy, nakazu
Zarządu, przepisu Zarządu dotyczącego ochrony środowiska lub pozwolenia
wydanego przez Agencję Ochrony Środowiska Stanu Illinois (IEPA).
Każda osoba może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Skargi składane przez
prokuratora generalnego stanu Illinois lub prokuratorów stanu Illinois są znane
jako „postępowanie stanowe”. Skargi składane przez kogokolwiek innego (na
przykład jedną lub więcej osób, organizację ekologiczną, stowarzyszenie,
samorząd lokalny lub przedsiębiorstwo) nazywane są „obywatelskim
postępowaniem egzekucyjnym”. Zarząd zwykle przeprowadza rozprawę w
postępowaniu egzekucyjnym. Rozprawa egzekucyjna jest rodzajem rozprawy
orzekającej. Więcej informacji na temat rozpraw sądowych znajduje się w części
„Rozprawy” niniejszego Przewodnika dla Obywateli.
Stronami postępowania egzekucyjnego są „skarżący” (osoba składająca skargę)
oraz „pozwany” (domniemany sprawca naruszenia). Na skarżącym spoczywa
obowiązek wykazania, że pozwany dopuścił się zarzucanych w skardze naruszeń.
Jeżeli Zarząd uzna, że pozwany dopuścił się zarzucanych naruszeń, Zarząd może
nakazać pozwanemu wykonanie między innymi jednej lub więcej z następujących
czynności: zaprzestanie i zaniechanie dalszych naruszeń (np. zaprzestanie
działalności bez zezwolenia lub zaprzestanie zanieczyszczania) ; podjąć środki
zmniejszające zanieczyszczenie; oczyścić zanieczyszczenia; zwrot kosztów
sprzątania; i zapłacić wysokie grzywny. Ponadto Rada może przyznać honorarium
adwokackie państwu, w którym ma ono pierwszeństwo (ale nie obywatelowi
składającemu skargę), i nakazać pozwanemu wniesienie gwarancji dobrego
wykonania, podczas gdy pozwany naprawi naruszenia. 415 ILCS 5/33, 42.
Ustawa traktuje obywatelskie postępowanie egzekucyjne inaczej niż państwowe
postępowanie egzekucyjne. Niektóre z tych różnic przedstawiono poniżej.
Obywatelskie postępowanie egzekucyjne
Obywatelskie postępowanie egzekucyjne to postępowanie wszczęte przez
kogokolwiek innego niż Biuro Prokuratora Generalnego stanu Illinois lub
prokuratora stanowego. Zasadniczo Rada przyjmuje skargę obywatela do
rozpatrzenia, chyba że skarga jest „powielająca lub błaha” w rozumieniu Artykułu
31(d)(1) Ustawy (415 ILCS 5/31(d)(1)). Skarga jest powielona, jeśli jest już
rozpatrywana przez Zarząd lub na innym forum. Skarga jest niepoważna, jeśli nie
podaje przyczyny powództwa lub żąda ulgi, której Rada nie może udzielić. W
postępowaniu egzekucyjnym, jak w każdej sprawie przed sądem, osoba fizyczna
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– nawet jeśli nie jest adwokatem – może reprezentować siebie jako osobę fizyczną
lub swoją jednoosobową działalność gospodarczą nieposiadającą osobowości
prawnej. Ale tylko adwokat może reprezentować kogoś innego (np. inną osobę lub
inne osoby, organizację ekologiczną, stowarzyszenie, samorząd lokalny lub
korporację). Jak zauważono, na skarżącym spoczywa ciężar udowodnienia
domniemanych naruszeń. Chociaż urzędnik przeprowadzający spotkanie
wyjaśniające Rady może dostarczyć informacji proceduralnych, urzędnik
przeprowadzający spotkanie wyjaśniające nie może działać jako pełnomocnik
skarżącego lub pozwanego. Rolą funkcjonariusza ds. przesłuchań jest skuteczne
zarządzanie wszelkimi odkryciami przed przesłuchaniem oraz zaplanowanie i
przeprowadzenie pełnego, sprawiedliwego i uporządkowanego przesłuchania,
które zapewnia pełny zapis do przeglądu i decyzji Rady.
Skarżący obywatele muszą przestrzegać zasad proceduralnych Rady. 35 Ill. Adm.
Code 101, 103. Przykładowy formularz skargi i powiązane informacje można
znaleźć tutaj na stronie internetowej Zarządu. Zgodnie z art. 31(d)(2) Ustawy (415
ILCS 5/31(d)(2)), strony obywatelskiego postępowania egzekucyjnego mogą
załatwić sprawę bez rozprawy.
Państwowe postępowanie egzekucyjne
Stanowe postępowanie egzekucyjne to postępowanie wszczęte przez Biuro
Prokuratora Generalnego stanu Illinois lub prokuratora stanowego. Często
działania te opierają się na informacjach opracowanych przez IEPA. Sekcje 31(a)
i (b) Ustawy (415 ILCS 5/31(a), (b)) wymagają od IEPA powiadomienia
potencjalnego respondenta o domniemanych naruszeniach i możliwości ich
skorygowania, zanim IEPA zwróci się do Illinois Prokurator Generalny lub
prokurator stanowy składają skargę do Zarządu. Jeżeli strony dojdą do ugody,
postępowanie egzekucyjne przez państwo może zostać rozstrzygnięte bez
przeprowadzania rozprawy przez Radę. W takiej sytuacji Zarząd publikuje w
prasie zawiadomienie o postanowieniu stron, propozycji ugody oraz wnosi o
wstrzymanie rozprawy. Jeżeli ktokolwiek w terminie złoży wniosek o
przesłuchanie, Zarząd przeprowadza przesłuchanie w sprawie proponowanej
ugody. Więcej informacji na temat państwowego postępowania egzekucyjnego
można znaleźć w sekcji 31 ustawy (415 ILCS 5/31) oraz w przepisach
proceduralnych Rady pod adresem 35 Ill. Adm. Code 103.
Cytaty administracyjne
Ogólnie rzecz biorąc, wezwania administracyjne są rodzajem postępowania
egzekucyjnego wnoszonego do Rady na podstawie sekcji 31.1 ustawy (415 ILCS
5/31.1) i sekcji 108 przepisów proceduralnych Rady (35 Ill. Adm. Code 108). Tylko
IEPA (lub samorząd lokalny, któremu IEPA delegowała uprawnienia) może złożyć
wniosek administracyjny. Odwołania administracyjne mają być stosunkowo
szybkim postępowaniem typu „traffic-ticket”. Ograniczają się one do określonych
rodzajów naruszeń stwierdzonych przez inspektorów nadzoru na składowiskach
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odpadów sanitarnych i otwartych składowiskach. Odwołania administracyjne
mogą również odnosić się do określonych rodzajów naruszeń dotyczących
zużytych i zużytych opon, operacji wypełniania czystych gruzu budowlanego lub
rozbiórkowego oraz operacji wypełniania nieskażonej gleby. Grzywny są ustalane
przez ustawę na 500 USD, 1500 USD lub 3000 USD za naruszenie.
Zgodnie z art. 31.1 ustawy skarżący, albo IEPA, albo delegowany samorząd
lokalny, musi doręczyć wzmiankę administracyjną domniemanego sprawcy
naruszenia w ciągu 60 dni od inspekcji na miejscu, podczas której zaobserwowano
domniemane naruszenie. Skarżący musi również złożyć wniosek administracyjny
w Zarządzie w ciągu 10 dni po doręczeniu. Cytat administracyjny musi zawierać
raport z inspekcji na miejscu. 35 Zdj. kod dop. 108.200. Domniemany sprawca
naruszenia, znany jako „pozwany”, może zdecydować się na zapłacenie ustalonej
ustawowej grzywny bez kwestionowania wezwania administracyjnego lub zwrócić
się do Rady z prośbą o rozpatrzenie wezwania i przeprowadzenie rozprawy.
Jeżeli pozwany chce zakwestionować cytat administracyjny, musi złożyć wniosek
do rozpatrzenia w Radzie w ciągu 35 dni od otrzymania cytatu od skarżącego. 35
Zdj. kod dop. 108.204. We wniosku należy wskazać przyczynę lub powody, dla
których pozwany uważa, że pozew administracyjny został wydany niewłaściwie
(np. zarzucane naruszenie wynikało z „niekontrolowanych okoliczności”). 35 Zdj.
kod dop. 108.206. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie, Zarząd uzna,
że pozwany naruszył zarzucaną ustawę i nałoży karę ustawową. Zarząd nałoży
grzywnę w wysokości 500 USD za naruszenie Sekcji 21(o) Ustawy (415 ILCS
5/21(o)) na składowisku odpadów sanitarnych, na przykład za nieudostępnienie
dziennego pokrycia śmieci. Zarząd nałoży grzywnę w wysokości 1500 USD za
naruszenie sekcji 21(p) Ustawy (415 ILCS 5/21(p)) na otwartym wysypisku, na
przykład za spowodowanie lub zezwolenie na otwarte wysypisko odpadów w
sposób skutkujący śmieci lub otwarte palenie. Zarząd nałoży również grzywnę w
wysokości 1500 USD za naruszenie któregokolwiek z następujących przepisów
Ustawy: Sekcja 22.51 (415 ILCS 5/22.51) przy czystym zasypywaniu gruzu
budowlanego lub rozbiórkowego; Sekcja 22.51a (415 ILCS 5/22.51a) przy operacji
niezanieczyszczonej gleby; oraz Sekcja 55(k) (415 ILCS 5/55(k)) dotycząca
zużytych lub zużytych opon. Za drugie lub kolejne orzeczone naruszenie Artykułu
21(p), 22.51, 22.51a lub 55(k) Zarząd nałoży grzywnę w wysokości 3000 USD za
każde naruszenie. 415 ILCS 5/42(b)(4), (4-5).
W przypadku zakwestionowania odwołania administracyjnego w odpowiednim
czasie Rada zazwyczaj przeprowadza przesłuchanie. Administracyjna rozprawa
w sprawie powołania się jest rodzajem rozprawy orzekającej. Więcej informacji na
temat rozpraw sądowych znajduje się w części „Rozprawy” niniejszego
Przewodnika dla Obywateli. Jeżeli po rozprawie Zarząd stwierdzi, że zgodnie z
zarzutami naruszono ustawę, Zarząd nakaże pozwanemu zapłatę kary ustawowej
powiększonej o koszty przesłuchania Zarządu i skarżącego. 35 Zdj. kod dop. 108.
Podczęść E.
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Cytaty administracyjne mogą być również wydawane na podstawie ustawy o
publicznych dostawach wody (415 ILCS 45). Zgodnie z tą ustawą IEPA może
wydać pozew administracyjny przeciwko „Odpowiedzialnemu Operatorowi”
wodociągu komunalnego za naruszenie obowiązku składania sprawozdań i
wyników monitoringu. 415 ILCS 45/23.1. IEPA musi doręczyć pozew
administracyjny domniemanemu sprawcy naruszenia w ciągu 90 dni od wykrycia
naruszenia przez IEPA. IEPA musi również złożyć wniosek administracyjny w
Zarządzie w ciągu 15 dni po doręczeniu. W ciągu 35 dni od otrzymania cytowania
z IEPA, Operator Odpowiedzialny może złożyć wniosek do Zarządu z prośbą o
przesłuchanie w celu zakwestionowania cytowania. Grzywny nałożone przez
Radę są ustalone na 500 USD za naruszenie sekcji 1.1(b)(3) Ustawy o
publicznych dostawach wody (415 ILCS 45/1.1(b)(3)), wzrastając do 1500 USD za
sekundę lub późniejsze orzeczone naruszenie tego przepisu. Koszty
przesłuchania Zarządu i IEPA zostaną również nałożone na odpowiedzialnego
operatora, który zostanie uznany za naruszenie. Aby uzyskać dodatkowe
informacje na temat cytatów administracyjnych wynikających z ustawy o
publicznych dostawach wody, należy zapoznać się z sekcją 23.1 tego statutu (415
ILCS 45/23.1) i sekcją 108 przepisów proceduralnych Rady (35 Ill. Adm. Code
108).
Ponadto cytaty administracyjne mogą być wydawane zgodnie z ustawą o recyklingu i
ponownym użyciu produktów elektronicznych (415 ILCS 150). W przypadku
jakiegokolwiek naruszenia tego statutu IEPA (lub okręg, któremu IEPA delegowała
uprawnienia) może wydać odwołanie administracyjne. 415 ILCS 150/20(k). Cytat musi
zostać doręczony w ciągu 60 dni po stwierdzeniu naruszenia przez IEPA lub
delegowany okręg. 35 Zdj. kod dop. 108.202. W ciągu 35 dni od otrzymania cytowania
z IEPA lub delegowanego powiatu osoba wymieniona w cytacie może złożyć wniosek
do Zarządu z wnioskiem o przeprowadzenie rozprawy w celu zakwestionowania
cytowania. 415 ILCS 150/20(l), (m). Grzywna nałożona przez Zarząd jest ograniczona
do 1000 USD, ale naruszenie zakazu składowania może skutkować różnymi
grzywnami. 415 ILCS 150/80(j). Więcej informacji na temat cytatów administracyjnych
na mocy ustawy o recyklingu i ponownym użyciu produktów elektronicznych można
znaleźć w sekcjach 20(k)-(n) i 80(j) tego statutu (415 ILCS 150/20(k)-(n), 80 (j)) oraz
Części 108 regulaminu Zarządu (35 Ill. Kod Administracyjny 108).

Tworzenie przepisów
Czym jest tworzenie przepisów?
Tworzenie reguł to procedura stosowana do przyjmowania reguł. Rada Kontroli
Zanieczyszczeń stanu Illinois (Rada) przyjmuje przepisy środowiskowe stanu
Illinois. Kiedy Zarząd przyjmuje regulamin, postępuje zgodnie z Tytułem VII
Ustawy o Ochronie Środowiska (415 ILCS 5/26-29), zasadami proceduralnymi
Zarządu (35 Ill. Adm. Code 102) oraz Ustawą o Postępowaniu Administracyjnym
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Stanu Illinois (IAPA). ) (5 ILCS 100/5-5 do 5-165). Reguły mogą mieć
zastosowanie ogólne lub specyficzne dla danego miejsca. 35 Ill. Adm. Code 102.
Podczęść B. Ustawa wymaga, aby zwolennik tworzenia reguł dla konkretnego
miejsca uiścił opłatę w wysokości 75 USD. 415 ILCS 5/7,5.
W jakich sytuacjach Zarząd przyjmuje regulamin?
W większości sytuacji Zarząd przyjmuje przepisy, ponieważ przepisy stanowe lub
federalne wymagają, aby Zarząd robił to w celu wdrożenia lub zmiany stanowych
programów ochrony środowiska. Agencja Ochrony Środowiska stanu Illinois
zazwyczaj proponuje zasady. Ale każdy może zaproponować nowe przepisy
środowiskowe lub zmiany do obecnych, w tym jedna lub więcej osób, organizacja
ekologiczna, stowarzyszenie, samorząd lokalny lub firma. Przed przyjęciem
jakichkolwiek proponowanych przepisów Rada rozważa ich skutki ekonomiczne i
wykonalność techniczną, a także charakter problemu zanieczyszczenia, którym
chcą się zająć. Na przykład, jeśli przestrzeganie proponowanych przepisów jest
ekonomicznie nieuzasadnione lub technicznie niewykonalne, Rada może odrzucić
przepisy, nawet jeśli mogłyby one poprawić stan środowiska. Z drugiej strony, jeśli
proponowane przepisy są niezbędne do rozwiązania problemu zagrażającego
zdrowiu ludzkiemu lub środowisku, Rada może przyjąć przepisy, nawet jeśli ich
przestrzeganie będzie wiązało się ze znacznymi kosztami lub trudnościami
technicznymi.
Jak Rada rozważa wpływ ekonomiczny na tworzenie przepisów?
Zanim Zarząd przyjmie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ustawa wymaga,
aby Zarząd przeprowadził co najmniej jedno przesłuchanie w sprawie ich wpływu
ekonomicznego w celu ustalenia, czy będą one miały „niekorzystny wpływ
ekonomiczny na mieszkańców stanu Illinois”. 415 ILCS 5/27(b). Zwolennik
tworzenia przepisów, oprócz podania uzasadnienia dla proponowanych
przepisów, musi opisać obiekty, na które przepisy te miałyby wpływ, oraz skutki
ekonomiczne, jakie te przepisy miałyby.
Zarząd musi również zwrócić się do Departamentu Handlu i Możliwości
Ekonomicznych stanu Illinois (DCEO) o przygotowanie analizy ekonomicznego
wpływu proponowanych zasad. DCEO ma 45 dni na zakończenie badania lub
decyzję, że go nie przygotuje. Zarząd musi udostępnić publicznie badanie DCEO
lub powód jego nieprzygotowania co najmniej 20 dni przed przesłuchaniem w
sprawie skutków ekonomicznych. Zgodnie z zezwoleniem funkcjonariusza Rady
ds. przesłuchań, każdy uczestnik przesłuchania w sprawie zasad może
przesłuchiwać świadków lub przedstawiać dowody lub uwagi na temat
ekonomicznego wpływu proponowanych zasad.

Citizens’ Guide to the Illinois Pollution Control Board (Updated November 30, 2017)

xviii | P a g e

Jaka jest procedura Rady w zakresie tworzenia ogólnych przepisów w celu
przyjęcia przepisów dotyczących ochrony środowiska?
Zazwyczaj tworzenie przepisów rozpoczyna się, gdy wniosek dotyczący przyjęcia,
zmiany lub uchylenia przepisów zostaje złożony Radzie. Jeżeli propozycja spełnia
wymogi ustawowe i proceduralne, Zarząd przyjmuje propozycję i wyznacza
terminy wysłuchań publicznych.
IAPA przewiduje różne rodzaje tworzenia przepisów, w tym tworzenie przepisów
„awaryjnych”, ale zdecydowanie najczęstszym typem jest tworzenie przepisów
„ogólnych”. Zgodnie z IAPA ogólne tworzenie przepisów musi przebiegać w trzech
etapach: „pierwsze powiadomienie”; „drugie zawiadomienie”; i „ostateczna
adopcja”. Zarząd wydaje formalny, pisemny rozkaz na każdym etapie tworzenia
przepisów, wyjaśniając swoją decyzję i dostarczając tekst przepisu. Początkowo
zawiadomienie o proponowanych zasadach musi zostać opublikowane w
Rejestrze Illinois. Rozpoczyna się okres pierwszego wypowiedzenia, który trwa co
najmniej 45 dni. Przed lub w okresie pierwszego wypowiedzenia Rada
przeprowadza jedno lub więcej przesłuchań publicznych. Przy tworzeniu
przepisów mających na celu przyjęcie przepisów dotyczących ochrony
środowiska, które miałyby zastosowanie w całym stanie, Izba przeprowadza
przesłuchania w co najmniej dwóch obszarach stanu. 415 ILCS 5/28(a).
Komentarze publiczne mogą być składane Zarządowi do końca okresu
pierwszego wypowiedzenia.
Po upływie okresu pierwszego wypowiedzenia Rada decyduje, czy tworzenie
przepisów powinno zostać odrzucone, czy też powinno przejść do etapu drugiego
wypowiedzenia. Między pierwszym a drugim powiadomieniem Zarząd może
zmienić proponowany tekst reguły na podstawie informacji z przesłuchania i
publicznego komentarza. Zarząd wyjaśni powody takiego działania w swoim
zamówieniu. Po wydaniu tego nakazu przez Radę, zasady są weryfikowane przez
Wspólny Komitet ds. Zasad Administracyjnych (JCAR) ustawodawcy i mogą
zostać zmienione jedynie na wniosek JCAR.
Jeżeli JCAR nie sprzeciwi się zasadom, Zarząd może je przyjąć jako zasady
ostateczne, złożyć je w Sekretarzu Stanu i opublikować w Rejestrze stanu Illinois.
To jest ostatni etap adopcji. Zazwyczaj datą wejścia w życie ostatecznych zasad
jest data otrzymania przez Sekretarza Stanu przyjętych ostatecznych zasad od
Zarządu. Gdy ostateczne zasady wejdą w życie, są one publikowane tutaj na
stronie internetowej Rady — wraz z innymi zasadami Rady — i są dostępne do
wglądu w Chicago w Biurze Sekretarza Rady. Co do zasady, jeżeli JCAR
sprzeciwia się regulaminowi, Zarząd może uchwalić regulamin dotyczący
sprzeciwu lub zmienić regulamin w celu ustosunkowania się do sprzeciwu.
Czy dana osoba może odwołać się od ostatecznej decyzji wykonawczej Rady?

Citizens’ Guide to the Illinois Pollution Control Board (Updated November 30, 2017)

xix | P a g e

Tak. Jeżeli osoba poszkodowana lub zagrożona przez przyjęte zasady chce
odwołać się od ostatecznej decyzji Rady, musi wnieść odwołanie bezpośrednio do
Państwowego Sądu Apelacyjnego. Odwołanie należy wnieść w ciągu 35 dni od
dnia wejścia w życie przyjętych zasad. Jeśli Zarząd odmówi przyjęcia regulaminu,
a uczestnik chce odwołać się od ostatecznej decyzji Zarządu, musi złożyć
odwołanie bezpośrednio do Stanowego Sądu Apelacyjnego, ale musi to zrobić w
ciągu 35 dni od otrzymania ostatecznego nakazu Zarządu. Aby uzyskać
dodatkowe informacje na temat odwołań od decyzji wykonawczych Rady, należy
zapoznać się z Ustawą (415 ILCS 5/29, 41), zasadami proceduralnymi Rady (35
Ill. Adm. Code 101.300(d)(3), 101.906, 102.706) oraz Regulamin Sądu
Najwyższego stanu Illinois (Ill. S. Ct. Reguła 335).
Jak działają przesłuchania w zakresie tworzenia przepisów?
Rada organizuje wysłuchania publiczne w większości procesów decyzyjnych i
zachęca do szerokiego udziału. W tworzeniu przepisów nie ma „stron”, ale raczej
„uczestników”. W przesłuchaniach legislacyjnych uczestniczy funkcjonariusz ds.
przesłuchań Rady i co najmniej jeden członek Rady. Uczestnikami przesłuchania
są zazwyczaj Illinois Environmental Protection Agency (IEPA) (ogólnie rzecznik
tworzenia
przepisów),
organizacje
ekologiczne
oraz poszkodowane
przedsiębiorstwa i samorządy. Uczestnicy rozprawy mogą – na ile pozwala
funkcjonariusz prowadzący przesłuchanie – zadawać świadkom pytania oraz
składać zeznania i inne dowody, a także składać ustne oświadczenia lub ustne
publiczne komentarze. Więcej informacji na temat przesłuchań w zakresie
tworzenia przepisów można znaleźć w sekcji „Przesłuchania” niniejszego
Przewodnika dla Obywateli. Ponadto członkowie społeczeństwa mogą zgłaszać
„komentarze publiczne” w okresie pierwszego wypowiedzenia oraz w każdym
innym czasie określonym przez Radę lub urzędnika przeprowadzającego
spotkanie wyjaśniające. 35 Ill. Adm. Code 102. Publiczne komentarze są opisane
w sekcji „Udział społeczeństwa” niniejszego Przewodnika dla Obywateli.
Jak uzyskać informacje o propozycji tworzenia przepisów?
Informacje na temat oczekujących na przyjęcie przepisów są publikowane na tej
stronie internetowej, w tym propozycje przepisów, nakazy Rady, nakazy
funkcjonariusza ds. przesłuchań, przesłuchanie zeznań i publiczne komentarze.
Możesz również zażądać, aby funkcjonariusz ds. przesłuchań Rady dodał Cię do
listy „zawiadomień” lub „służb” w celu ustalenia zasad. Osoby znajdujące się na
liście zawiadomień otrzymują wszystkie rozkazy Zarządu, rozkazy funkcjonariusza
przeprowadzającego przesłuchanie oraz zawiadomienia o przesłuchaniu w celu
ustalenia zasad. Osoby znajdujące się na liście usług otrzymują te dokumenty oraz
zgłoszenia złożone przez innych uczestników, takie jak publiczne komentarze i
wstępnie złożone zeznania. W celu uzyskania nazwiska i informacji kontaktowych
urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające przydzielonego do
tworzenia przepisów, można zapoznać się z aktami tworzenia przepisów i
katalogiem personelu na tej stronie internetowej lub skontaktować się z biurem
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urzędnika (312-814-3461 lub PCB.Clerks@illinois.gov). „E-Notify” to kolejny
sposób, aby dowiedzieć się, kiedy zgłoszenie zostało dokonane w akcie tworzenia
przepisów — proszę zapoznać się z sekcją „Bądź poinformowany” niniejszego
Przewodnika dla obywateli, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat e-Notify.
Czy wszystkie zasady Rady są przyjmowane w ten sposób?
Nie. Na przykład Zarząd stosuje różne procedury tworzenia przepisów, aby przyjąć
(1) zasady „identyczne co do istoty”, (2) „Poprawka do ustawy o czystym
powietrzu” (CAAA) „przyspieszone” zasady oraz (3) „wymagane federalnie”
zasady. Aby uzyskać informacje na temat „wymaganych federalnie” przepisów,
należy zapoznać się z sekcją 28.2 ustawy (415 ILCS 5/28.2) oraz częścią 102.
podrozdział E zasad proceduralnych Rady (35 il. kod dop. 102. podrozdział E).
Przepisy „Identyczne w substancji” (IIS) zgodnie z sekcją 7.2 Ustawy (415 ILCS
5/7.2) są wykorzystywane przez Radę do przyjmowania przepisów, które
„wymagają takich samych działań w zakresie ochrony środowiska, przez tę samą
grupę osób, których to dotyczy, podobnie jak przepisy federalne, gdyby USEPA
[Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych] zarządzała programem
przedmiotowym w Illinois”. 415 ILCS 5/7.2(a). Istnieje możliwość pisemnego
komentarza publicznego na temat proponowanych zasad IIS, ale nie odbywają się
przesłuchania, chyba że jest to wymagane przez prawo federalne – co ma miejsce
w przypadku aktualizacji IIS dotyczących krajowych standardów jakości powietrza
otoczenia (NAAQS) i definicji „lotnego materiału organicznego” ( VOM). Termin
składania publicznych komentarzy ustala Zarząd lub zarządzeniem
funkcjonariusza ds. przesłuchań. Zarząd może skonsolidować wiele przepisów IIS
w jednym postępowaniu. Zasadniczo Zarząd musi przyjąć ostateczne przepisy w
ciągu jednego roku od przyjęcia przepisów federalnych. Zazwyczaj Zarząd otwiera
akta IIS dwa razy w roku w każdym federalnym obszarze programowym.
Przyspieszone przepisy CAAA są proponowane przez IEPA zgodnie z sekcją 28.5
ustawy (415 ILCS 5/28.5) w celu przyjęcia przepisów USEPA CAAA w przyspieszony
sposób. Procedury wymagają od Zarządu przeprowadzenia rozpraw i podjęcia
określonych czynności w terminach liczonych od otrzymania przez Zarząd wniosku.
Ogólnie rzecz biorąc, Zarząd musi ukończyć przyspieszony proces tworzenia
przepisów CAAA w ciągu około sześciu miesięcy od otrzymania propozycji IEPA.
Więcej informacji na temat przyspieszonego tworzenia przepisów CAAA można
znaleźć w sekcji 28.5 ustawy oraz w przepisach proceduralnych Rady pod adresem
35 III Kodeks Administracyjny 102. Podczęść C.

E-zgłoszenie i e-usługa
„Złożenie” dokumentu i „doręczenie” dokumentu to dwie różne rzeczy. „Zgłoszenie”
jest czynnością polegającą na dostarczeniu dokumentu pod opiekę urzędnika Rady
Kontroli Zanieczyszczeń Stanu Illinois z zamiarem włączenia tego dokumentu do
rejestru toczącego się postępowania Rady. „Doręczenie” to czynność polegająca na
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dostarczeniu kopii tego samego dokumentu funkcjonariuszowi przeprowadzającemu
spotkanie wyjaśniające oraz każdej osobie wymienionej na liście doręczeń dla tego
postępowania.
Z nielicznymi wyjątkami (np. tajemnice handlowe), aby złożyć dokument w Zarządzie,
osoba składająca dokument musi złożyć go w formie elektronicznej za pośrednictwem
on-line biura sekretarza (COOL), a nie w formie papierowej. 35 Zdj. kod dop.
101.302(h), (j). COOL służy tylko do złożenia dokumentu, a nie doręczenia go. Jeżeli
członek społeczeństwa uważa, że złożenie przez niego wniosku przez COOL jest
niewykonalne, powinien skontaktować się z sekretarzem lub urzędnikiem
przeprowadzającym spotkanie wyjaśniające w celu wyjaśnienia sytuacji. 35 Zdj. kod
dop. 101.1000(c).
Składający dokument musi również doręczyć kopię tego dokumentu
funkcjonariuszowi przeprowadzającemu spotkanie wyjaśniające oraz każdej stronie
lub uczestnikowi wymienionemu na liście służbowej dla tego postępowania. Z
nielicznymi wyjątkami (np. skargi egzekucyjne) każdy rodzaj składanego dokumentu
może być doręczony pocztą elektroniczną zamiast usługi papierowej. 35 Zdj. kod dop.
101.1000(e). Jeżeli zgłaszający ma taką możliwość, musi doręczyć funkcjonariuszowi
przeprowadzającemu spotkanie wyjaśniające pocztą elektroniczną; Zgłaszający
może e-mail obsługiwać każdą stronę lub uczestnika, który wyraził zgodę na
otrzymywanie usługi e-mail. 35 Zdj. kod adm. 101.1060, 101.1070.

Udział publiczny
Rada Kontroli Zanieczyszczeń stanu Illinois (Rada) zachęca społeczeństwo do
udziału we wszystkich jego postępowaniach. Wcześniejsze części niniejszego
Przewodnika dla obywateli dotyczą udziału społeczeństwa w przesłuchaniach. W tej
części Przewodnika dla Obywatela dokładniej opisano „komentarze publiczne” i
wprowadzono „uwagi publiczne”.
Co to jest komentarz publiczny?
„Komentarz publiczny” to informacja przekazana Zarządowi – o toczącym się
postępowaniu – w formie ustnego oświadczenia na rozprawie lub pisemnego
oświadczenia złożonego w Biurze Sekretarza. Ustne komentarze publiczne
wygłaszane na rozprawie są spisywane przez protokolanta sądowego, ale nie są
składane pod przysięgą ani nie są przesłuchiwane.
Komentarze publiczne mogą być przedstawiane w każdej sprawie związanej z
tworzeniem przepisów lub orzekaniem, na co pozwala funkcjonariusz
przeprowadzający spotkanie wyjaśniające. Każda publiczna uwaga staje się częścią
protokołu postępowania, na którym Zarząd podejmuje decyzję. Ponieważ publiczne
komentarze nie są składane pod przysięgą ani nie są przesłuchiwane, Rada
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przypisuje im mniejszą wagę niż dowody dopuszczone na rozprawie. 35 Zdj. kod dop.
101.628.
Co to jest uwaga publiczna?
„Uwaga publiczna” to ustne oświadczenie, które dana osoba składa publicznie na
posiedzeniu Rady i jest kierowane do Rady w sprawie postępowania wymienionego
w porządku obrad posiedzenia. Każdy z mówców jest ograniczony do pięciu minut na
przedstawienie swoich uwag i nie może wykorzystać okazji do przedstawienia
dowodów. 35 Zdj. kod adw. 101.110.
Zabroniona komunikacja Ex Parte przez społeczeństwo
Pracownicy Rady z przyjemnością odpowiedzą na ogólne pytania członków opinii
publicznej dotyczące procedury Rady, takie jak wymagania dotyczące składania
wniosków lub status toczącej się sprawy regulacyjnej lub sądowej. Należy jednak
pamiętać, że członkowie Zarządu i wszyscy pracownicy Zarządu podlegają
ograniczeniom ex parte na mocy prawa stanu Illinois. W związku z tym prosimy nie
kierować żadnej nieoficjalnej pisemnej lub ustnej komunikacji do żadnego członka
Zarządu lub pracownika Zarządu, jeśli taka komunikacja (1) przekaże lub zażąda
istotnych informacji lub spowoduje istotny argument (2) na temat potencjalnego
działania dotyczącego tworzenia przepisów lub sprawa orzecznicza, która (3) jest w
toku przed lub w trakcie rozpatrywania przez Radę.

Bądź na bieżąco
Opinia publiczna ma wiele sposobów, aby być na bieżąco z wydarzeniami w Radzie
Kontroli Zanieczyszczeń stanu Illinois. Obejmują one przeglądanie porządku obrad i
protokołów posiedzeń, „Wiadomości” i „Oczekujących przepisów” oraz Rejestru
środowiskowego, z których wszystkie są dostępne na stronie internetowej Zarządu.
W tej części „Przewodnika dla obywateli” opisano dwa inne sposoby, aby być na
bieżąco z pracami Rady.
Co to jest powiadomienie elektroniczne?
„E-Notify” to specyficzny dla postępowania system powiadamiania e-mailem
Rady. Każdy, kto zarejestruje się w celu e-powiadomienia w sprawie orzekającej
lub orzeczniczej, otrzyma wiadomość e-mail za każdym razem, gdy zgłoszenie
zostanie dodane do akt tego postępowania. Wiadomość e-mail zawiera łącze do
strony z aktami postępowania w Biurze Urzędnika On-Line (COOL), gdzie można
przejrzeć zgłoszenie. Każda osoba może zarejestrować się w e-Powiadom,
klikając opcję „Powiadom mnie e-mailem, gdy ta sprawa zostanie
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zaktualizowana”, która jest wyświetlana na stronie COOL dokowania każdego
postępowania Rady.
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Co to jest RON?
System „Powiadomienia o otwarciu tworzenia przepisów” lub „RON” wysyła
powiadomienia e-mail za każdym razem, gdy Rada otworzy nowy akt tworzenia
przepisów. Każda wiadomość e-mail od RON zawiera łącze do strony dokowania
COOL nowego procesu tworzenia przepisów, na której można zarejestrować się
w celu e-notify. Masz możliwość dostosowania powiadomień e-mail RON do
określonych rodzajów nowych przepisów (np. lotnictwa, lądu, wody, procedur)
lub wybrania otrzymywania powiadomień RON e-mail o wszystkich nowych
zasadach. Zarejestruj się w RON tutaj.
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